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KRYTERIA OCEN 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

a/ odpowiedź ustną, która obejmuje 1-5 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału, 

b/ kartkówkę –odpowiedź pisemna z 1-5 ostatnich lekcji (może być niezapowiedziana), 

c/ pracę klasową/test/sprawdzian obejmujące większy zakres materiału, np. jeden dział, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

 -  Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika. 

 -  Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.  

 - Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) po powrocie powinien go zaliczyć w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem. 

 -  W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu w 

warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

 - W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność  nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić 

przewidziane sprawdzianem wiadomości i  

umiejętności ucznia. 

  -  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności  

 -  Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej. 

d/ udział w konkursach językowych 

 

DODATKOWO uczeń może otrzymać oceny za: 

-wykonanie pracy domowej (nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu), 

-aktywność w czasie lekcji,  

-inne formy sprawdzające jego wiedzę określone przez nauczyciela np.: prezentacje ustne, projekty 

 

Oceny z testów oraz sprawdzianów ustalane są według następującej skali procentowej: 

 

100% -99% celujący 

98%  -91% bardzo dobry 

90%- 85% + dobry 

84%- 75% dobry 

74%- 70% + dostateczny 

69%- 60% dostateczny 

59% -50% dopuszczający   49% - 0% niedostateczny 

 

Ocena ma charakter jawny. 



Nauczyciel uzasadnia ocenę na życzenie danego ucznia. 

Termin poprawy pisemnej przez nauczyciela -14 dni 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

*opanował wszystkie treści podstawy programowej 

*posiadł wiedzę i umiejętności  wykraczające poza program nauczania i twórczo rozwija swoje zainteresowania 

*wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

* osiąga sukcesy w konkursach (zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

* zdał egzamin zewnętrzny co najmniej na poziomie FCE i otrzymał ocenę A lub B, jest laureatem olimpiady z j. angielskiego,  równocześnie spełniając wymagania w szkole na ocenę bardzo 

dobrą 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bardzo dobrze rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobywa z nich kluczowe informacje i przekształca je w formę pisemną 

*dysponuje dużym zakresem słownictwa i potrafi z powodzeniem przekazać swoje myśli, w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie 

*swobodnie omawia tematy codzienne i te o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, bardzo dobrze operuje strukturami prostymi i złożonymi w mowie i piśmie 

Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bez problemu rozumie polecenia nauczyciela 

*potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji, czy też sens różnorodnych tekstów i rozmów i przekształcić je w formę pisemną 

*zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

*posługuje się w miarę poprawnym językiem, wypowiadając się na tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym 

*poprawnie stosuje złożone struktury i słownictwo w mowie i piśmie 

Ocenę dostateczną  

może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć z nich część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

*na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, choć niewiele o charakterze złożonym/abstrakcyjnym 

*potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo 

Ocenę dopuszczającą może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi sporadycznie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć z nich kilka kluczowych informacji i przekształcić je 

w formę pisemną 

*z trudnościami przekazuje wiadomość posługując się niedużą ilością struktur prostych w mowie i piśmie 

*dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa 

*z trudnościami omawia codzienne tematy, ale rzadko te o charakterze złożonym/abstrakcyjnym 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 

programowej a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Uczeń nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: 



-wypowiedź ustna: całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi; uboga treść i słownictwo; brak opanowania podstawowej leksyki; 

nieprawidłowe użycie struktur składniowych; rażące błędy językowe uniemożliwiające porozumiewanie się; brak płynności wypowiedzi; niepoprawna wymowa i intonacja, 

- wypowiedź pisemna: wypowiedź pozbawiona elementów określonych w poleceniu; znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą; wypowiedź niespójna, 

nie na temat; uboga treść i słownictwo; częste powtórzenia; rażące błędy gramatyczne, ortograficzne  i interpunkcyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solution Gold Upper- Intermediate 

Kryteria oceny 
 
 
 

 
 

 

 
  

UNIT 7 
  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

 
OCENA 

 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 7 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 7 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo błędów. 

Wypowiedź ustna Uczeń w sposób płynny wypowiada 
się na temat uczciwości i zaufaniu, 
mówienia prawdy i skutków 
mówienia kłamstw, opisuje ton głosu 
i używa go z konkretną intencją, 
relacjonuje wypowiedzi innych i 
przytacza pytania, opowiada 
legendy i historie, zwraca się o 
pomoc w różnych sytuacjach życia 
codziennego 

Uczeń wypowiada się na temat 
uczciwości i zaufaniu, mówienia 
prawdy i skutków mówienia kłamstw, 
opisuje ton głosu i używa go z 
konkretną intencją, relacjonuje 
wypowiedzi innych i przytacza pytania, 
opowiada legendy i historie, zwraca 
się o pomoc w różnych sytuacjach 
życia codziennego, popełniając drobne 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na tematu 
uczciwości i zaufaniu, mówienia prawdy i 
skutków mówienia kłamstw, opisuje ton 
głosu i używa go z konkretną intencją, 
relacjonuje wypowiedzi innych i 
przytacza pytania, opowiada legendy i 
historie, zwraca się o pomoc w różnych 
sytuacjach życia codziennego, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
uczciwości i zaufaniu, mówienia prawdy i 
skutków mówienia kłamstw, opisuje ton 
głosu i używa go z konkretną intencją, 
relacjonuje wypowiedzi innych i przytacza 
pytania, opowiada legendy i historie, 
zwraca się o pomoc w różnych 
sytuacjach życia codziennego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 



Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Rozdziału 7 (w tym, 
m.in. czasowniki i przymiotniki 
stosowane w określaniu prawdy i 
kłamstwa, opisywanie tonu głosu, 
czasowniki złożone phrasal verbs 
rozdzielne i nierozdzielne, 
rzeczowniki i przyimki zależne), 
mowa zależna, pytania i 
stwierdzenia w mowie zależnej oraz 
czasowniki wprowadzające, inne 
konstrukcje mowy zależnej, czas 
past continuous do relacjonowania 
wydarzeń z przeszłości 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 7 (w tym, m.in. czasowniki i 
przymiotniki stosowane w określaniu 
prawdy i kłamstwa, opisywanie tonu 
głosu, czasowniki złożone phrasal 
verbs rozdzielne i nierozdzielne, 
rzeczowniki i przyimki zależne), mowa 
zależna, pytania i stwierdzenia w 
mowie zależnej oraz czasowniki 
wprowadzające, inne konstrukcje 
mowy zależnej, czas past continuous 
do relacjonowania wydarzeń z 
przeszłości, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 7 (w tym, m.in. czasowniki i 
przymiotniki stosowane w określaniu 
prawdy i kłamstwa, opisywanie tonu 
głosu, czasowniki złożone phrasal verbs 
rozdzielne i nierozdzielne, rzeczowniki i 
przyimki zależne), mowa zależna, 
pytania i stwierdzenia w mowie zależnej 
oraz czasowniki wprowadzające, inne 
konstrukcje mowy zależnej, czas past 
continuous do relacjonowania wydarzeń 
z przeszłości popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 7 (w tym, m.in. czasowniki i 
przymiotniki stosowane w określaniu 
prawdy i kłamstwa, opisywanie tonu 
głosu, czasowniki złożone phrasal verbs 
rozdzielne i nierozdzielne, rzeczowniki i 
przyimki zależne), mowa zależna, pytania 
i stwierdzenia w mowie zależnej oraz 
czasowniki wprowadzające, inne 
konstrukcje mowy zależnej, czas past 
continuous do relacjonowania wydarzeń z 
przeszłości popełniając bardzo liczne 
błędy. 



Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze opowiadanie/ historyjkę 
na temat sytuacji, w której 
powiedzenie prawdy wywołało 
problem, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi 

Uczeń pisze opowiadanie/ historyjkę 
na temat sytuacji, w której 
powiedzenie prawdy wywołało 
problem, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie/ historyjkę na 
temat sytuacji, w której powiedzenie 
prawdy wywołało problem, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie/ historyjkę na 
temat sytuacji, w której powiedzenie 
prawdy wywołało problem, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 

 
  

UNIT 8 
  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

  
OCENA 

 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 8 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 8 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo błędów. 

Wypowiedź ustna Uczeń w sposób płynny wypowiada 
się na temat problemów globalnych, 
aktywizmu i protestowania 
przeciwko niesprawiedliwości na 
świecie, odnosi się do przykładów 
postaci działaczy wśród młodych 
ludzi godnych naśladowania, 
negocjuje wybór wyrażając swoją 
opinię na temat plakatu 
kampanijnego 

Uczeń wypowiada się na temat 
problemów globalnych, aktywizmu i 
protestowania przeciwko 
niesprawiedliwości na świecie, odnosi 
się do przykładów postaci działaczy 
wśród młodych ludzi godnych 
naśladowania, negocjuje wybór 
wyrażając swoją opinię na temat 
plakatu kampanijnego, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
problemów globalnych, aktywizmu i 
protestowania przeciwko 
niesprawiedliwości na świecie, odnosi 
się do przykładów postaci działaczy 
wśród młodych ludzi godnych 
naśladowania, negocjuje wybór 
wyrażając swoją opinię na temat plakatu 
kampanijnego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
problemów globalnych, aktywizmu i 
protestowania przeciwko 
niesprawiedliwości na świecie, odnosi się 
do przykładów postaci działaczy wśród 
młodych ludzi godnych naśladowania, 
negocjuje wybór wyrażając swoją opinię 
na temat plakatu kampanijnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Rozdziału 8 (w tym, 
m.in. kolokacje czasowników i 
rzeczowników w kontekście 
problemów globalnych i 
protestowania, czasowniki złożone), 
drugi i trzeci tryb warunkowy, zwroty 
if only, I wish zastępujące if, 
mieszane tryby warunkowe, 
czasowniki złożone 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 8 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników w 
kontekście problemów globalnych i 
protestowania, czasowniki złożone), 
drugi i trzeci tryb warunkowy, zwroty if 
only, I wish zastępujące if, mieszane 
tryby warunkowe, czasowniki złożone, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 8 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników w 
kontekście problemów globalnych i 
protestowania, czasowniki złożone), 
drugi i trzeci tryb warunkowy, zwroty if 
only, I wish zastępujące if, mieszane 
tryby warunkowe, czasowniki złożone, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 8 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników w 
kontekście problemów globalnych i 
protestowania, czasowniki złożone), drugi 
i trzeci tryb warunkowy, zwroty if only, I 
wish zastępujące if, mieszane tryby 
warunkowe, czasowniki złożone, 
popełniając bardzo liczne błędy. 



Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze CV, list motywacyjny 
oraz podanie o pracę, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń pisze CV, list motywacyjny oraz 
podanie o pracę, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl 

Uczeń pisze CV, list motywacyjny oraz 
podanie o pracę, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze CV, list motywacyjny oraz 
podanie o pracę, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu.. 

 

 
  

UNIT 9 
  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

 
OCENA 

 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 9 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 9 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 9 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w Rozdziale 9 i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo błędów. 

Wypowiedź ustna Uczeń w sposób płynny wypowiada 
się na temat sposobów robienia 
zakupów, rodzaju sklepów, wad i 
zalet zakupów online, pieniędzy, 
udziela rad odnośnie udanych 
zakupów, odnosi się do 
przedstawionego stylu życia bez 
pieniędzy, przedstawiając fakty i 
opinie, wyrażą i uzasadnia swoją 
opinię na temat wyborów podczas 
zakupów 

Uczeń wypowiada się na temat 
sposobów robienia zakupów, rodzaju 
sklepów, wad i zalet zakupów online, 
pieniędzy, udziela rad odnośnie 
udanych zakupów, odnosi się do 
przedstawionego stylu życia bez 
pieniędzy, wyrażą i uzasadnia swoją 
opinię na temat wyborów podczas 
zakupów przedstawiając fakty i opinie, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
sposobów robienia zakupów, rodzaju 
sklepów, wad i zalet zakupów online, 
pieniędzy, udziela rad odnośnie udanych 
zakupów, odnosi się do 
przedstawionego stylu życia bez 
pieniędzy, wyrażą i uzasadnia swoją 
opinię na temat wyborów podczas 
zakupów przedstawiając fakty i opinie 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
sposobów robienia zakupów, rodzaju 
sklepów, wad i zalet zakupów online, 
pieniędzy, udziela rad odnośnie udanych 
zakupów, odnosi się do przedstawionego 
stylu życia bez pieniędzy, wyrażą i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wyborów podczas zakupów 
przedstawiając fakty i opinie popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Rozdziału 9 (w tym, 
m.in. kolokacje czasowników i 
rzeczowników, czasowniki związane 
z dokonywaniem transakcji, idiomy 
związane z pieniędzmi, wyrażenia 
dotyczące reklamy) emfaza i zdania 
imiesłowiowe participle clauses 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 9 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników, 
czasowniki związane z dokonywaniem 
transakcji, idiomy związane z 
pieniędzmi, wyrażenia dotyczące 
reklamy) emfaza i zdania 
imiesłowiowe participle clauses, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 9 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników, 
czasowniki związane z dokonywaniem 
transakcji, idiomy związane z 
pieniędzmi, wyrażenia dotyczące 
reklamy) emfaza i zdania imiesłowiowe 
participle clauses popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału 9 (w tym, m.in. kolokacje 
czasowników i rzeczowników, czasowniki 
związane z dokonywaniem transakcji, 
idiomy związane z pieniędzmi, wyrażenia 
dotyczące reklamy) emfaza i zdania 
imiesłowiowe participle clauses 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list do lokalnej gazety 
na temat wzrostu drobnej 
przestępczości w miastach 
spowodowanej wzrostem 
konsumpcyjnego podejścia do życia 
ich mieszkańców, wyraża swoją 
opinię i sugeruje sposoby 

Uczeń list do lokalnej gazety na temat 
wzrostu drobnej przestępczości w 
miastach spowodowanej wzrostem 
konsumpcyjnego podejścia do życia 
ich mieszkańców, wyraża swoją opinię 
i sugeruje sposoby rozwiązania 
problemu, popełniając niewielkie błędy 

Uczeń pisze list do lokalnej gazety na 
temat wzrostu drobnej przestępczości w 
miastach spowodowanej wzrostem 
konsumpcyjnego podejścia do życia ich 
mieszkańców, wyraża swoją opinię i 
sugeruje sposoby rozwiązania problemu, 
popełniając błędy językowe, które w 

Uczeń pisze list do lokalnej gazety na 
temat wzrostu drobnej przestępczości w 
miastach spowodowanej wzrostem 
konsumpcyjnego podejścia do życia ich 
mieszkańców, wyraża swoją opinię i 
sugeruje sposoby rozwiązania problemu, 
popełniając błędy językowe, które w 



 rozwiązania problemu nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl 

znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu.. 
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Past simple and 

present perfect 

Zastosowanie czasów 

Past Simple oraz 

Present Perfect Simple 

i Continupus 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 6  

TB: ss.9-11  

NPP: Człowiek 

Edukacja 

 

Present Perfect i 

Past Simple 

 

Rozmawianie o uczeniu 

się języków obcych 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 

przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 

poglądów 

Reagowanie ustne: udzielanie rady 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, IV.2., IV.3, IV.6, VI.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 

Układanie fragmentów zdań 

Dodatkowo 

Grammar Buider 

SB: s. 146 

Vocabulary Builder 

SB: s. 141 

Praca domowa 

WB: s. 4 
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Past tenses 

Zastosowanie czasów 

przeszłych: Past 

Praca na lekcji 

SB: s. 7 

TB: ss. 11-12 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

 

Zastosowanie 

czasów przeszłych: 

Past Simple, Past 

Wypowiadanie się na 

temat uczenia się 

języków obcych 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości, 



Simple, Past 

Continuous oraz Past 

Perfect Simple i 

Continuous 

Dodatkowo 

Grammar Builder 

SB ss.146-147 

Continuous oraz 

Past Perfect Simple i 

Continuous 

Wyrażanie swojej opinii 

na metod uczenia się 

języków 

wyrażanie swojej opinii, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 

poglądów 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości  

Przetwarzanie: przekazywanie w języku angielskim informacji 

sformułowanych w tym języku 

Inne:, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, III.4., IV.2, IV.3, IV.6, V.2, V.3, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 

Parafraza 

Praca domowa 

WB: s. 5 
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Articles 

Zastosowanie 

przedimków 

Praca na lekcji 

SB: s. 8 

TB: s. 12-13 

 

NPP: Człowiek 

Państwo i 

społeczeństwo 

 

Przedimki określone 

i nieokreślone, brak 

przedimka 

Wypowiadanie się na 

temat posługiwania się 

slangiem oraz 

stosowania stylu 

formalnego i 

nieformalnego 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w tekście 

określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich 

opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 

osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: stosowanie zmiany stylu tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.4, III.3, III.4, IV.2, IV.6, VIII.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje matematyczne, kompetencje 

osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

Dodatkowo 

Grammar Builder 

SB s.147-148 

Vocabulary Builder 

SB s.141 

Pronunciation I C 

SB s. 174 

Praca domowa 

WB: s. 6 
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Talking about the 

future 

Wypowiadanie się na 

temat przyszłości 

Praca na lekcji 

SB: s. 9 

TB: ss. 14-15 

NPP: Edukacja 

Praca 

Formy przyszłe 

Future (Simple), 

Present simple i 

Present Continuous,  

be going to 

Wypowiadanie się na 

temat planów, 

wyrażanie propozycji, 

przewidywań, próśb, 

obietnic itp. 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji 

nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych 

informacji, wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 

w wypowiedzi 

Mówienie: przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na Dodatkowo  



Grammar Builder  

SB ss. 148-149 

First Conditional 

time clause with 

when, as soon as, 

once, before, etc) 

 

przyszłość, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 

ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie 

pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 

przyszłości 

Reagowanie ustne: wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobań, 

preferencji, intencji i pragnień oraz pytanie o upodobania, 

preferencje, intencje i pragnienia innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 

informacji sformułowanych w tym języku, przedstawianie publicznie w 

języku obcym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne:, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 

obcym, również za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.2, II.3, II.5, II.7, IV.4, IV.6, IV.9, VI.5, VIII.2, VIII.4, X, XI, XII, XIII, 

XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

Praca domowa 

WB: s. 7 
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Grammar Review: 

Inrtoduction 

Utrwalenie 

umiejętności z 

rozdziału wstępnego 

 

Praca na lekcji 

Photocopiable: 

Grammar Review A & B 

Grammar Review C & D 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

Praca 

Czasy Present 

Perfect, Past Simple, 

Past Continuous 

oraz Past Perfect  

Przedimki określone 

i nieokreślone, brak 

przedimka 

Formy przyszłe:  

Czasy Future 

(Simple), Present 

simple i Present 

Continuous,  

be going to 

First Conditional 

time clause with 

when, as soon as, 

Uzyskiwanie i 

przekazywanie 

informacji i wyjaśnień 

dotyczących uczenia 

się języków 

Wypowiadanie się na 

temat planów, 

przewidywanie 

przyszłości 

 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z teraźniejszości i przeszłości, przedstawianie intencji, 

marzeń, nadziei i planów na przyszłość, wyrażanie pewności, 

przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień, 

wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobań, preferencji, intencji i 

pragnień oraz pytanie o upodobania, preferencje, intencje i 

pragnienia innych osób 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, IV.2, IV.4, IV.9, VI.3, VI.4, VI.5, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 



once, before, etc.) 
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Memories 

Wspomnienia z 
dzieciństwa: 
opisywanie 
doświadczeń, 
wydarzeń i emocji 

Praca na lekcji 

SB: ss. 10-11 

TB: ss. 17-18 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Czasy przeszłe 

Past Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect  

Wypowiadanie się na 
temat wspomnień z 
dzieciństwa 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z przeszłości, 
wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości 

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

I, II.5, III.1, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.7, V.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

Dodatkowo 

Wordlist: SB s. 21 

Photocopiable: 1A 
(Memories) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s.8 
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Question forms 
Stosowanie 
zaawansowanych 
konstrukcji pytających 

Praca na lekcji 

SB: s. 12 

TB: ss. 18-20 

NPP: Życie prywatne 

 

Zaawansowane 
konstrukcje pytające 

 

Stosowanie form 
pytających w celu 
uzyskania informacji, 
prośby o potwierdzenie, 
wyrażenia wątpliwości, 
pytania o opinię, itp. 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie wątpliwości 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub nie z opiniami innych osób, wyrażanie 
wątpliwości 

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub nie z opiniami innych osób,  

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

I, II.5, IV.2, IV.9, VI.3, VI.4, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Grammar Builder  

SB ss. 149-150 

Photocopiable 1B 
(Question forms) 

Pronunciation 1B 

SB s. 174 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s. 9 
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The science of DNA 

Rozumienie 
wypowiedzi na temat 
różnych aspektów 
genetyki 

Praca na lekcji 

SB: s. 13 

TB: ss. 20-22 

NPP: Nauka i 
technika 

 Identyfikowanie 
nastawienia autora 
wypowiedzi 

Wypowiadanie się na 
temat etycznych 
aspektów nauki 

 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji, 
nastawienia i postawy nadawcy/autora wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, układanie informacji w 
określonym porządku 

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, 
kończenie wypowiedzi konkluzją 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

I, II.2, II.3, II.5, II.6, III.5, IV.1, IV.6, IV.8, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Wielokrotny wybór; Znajomość środków językowych 

Dodatkowo 

Vocabulary Builder 

SB s.141 

Wordlist: SB s. 21 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s. 10 
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Habitual actions 

Wypowiadanie się na 
temat powtarzających 
się czynności i stanów 
w przeszłości i 
teraźniejszości 

Praca na lekcji 

SB: s. 14 

TB: ss. 22-24 

NPP: Życie prywatne 

 

Struktury stosowane 
do wyrażania 
powtarzających się 
czynności: Present 
Simple i Continuos, 
Past Simple i 
Continuous, will, 
would, used to 

Wypowiadanie się na 
temat powtarzających 
się czynności i stanów 
w przeszłości i 
teraźniejszości 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości 

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

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

I, II.2, II.5, IV.2, IV.6, V.2, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafraza 

Dodatkowo 

Photocopiable 1D (Habitual 
actions) 

Grammar Builder 1.2 

SB: ss. 150-151 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

Praca domowa 

WB: s. 11 
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(1
E ) Phrasal verbs (1) 

Rozpoznawanie 

Praca na lekcji 

SB: s. 15 

NPP: Człowiek Czasowniki frazowe  Rozpoznawanie 
czasowników 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu i  



czasowników 
frazowych i 
posługiwanie się nimi 

TB: ss. 24-25 
 

Życie prywatne  frazowych i 
posługiwanie się nimi w 
wypowiedziach na 
temat imion i ich 
wpływu na nasze życie 

Mówienie: opisywanie ludzi i zjawisk, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, opisywanie upodobań, wyrażanie 
swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii innych 
osób 

Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, III.5, IV.1., IV.3. IV.3, IV.6, V.1, V.3, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Zadania z luką 

Dodatkowo 

Wordlist: SB s. 21 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s. 12 
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Bad beginnings 

Wypowiadanie się na 
temat pokonywania 
barier na podstawie 
przeczytanych tekstów 
o sławnych postaciach 

Praca na lekcji 

SB: ss. 16-17 

TB: ss. 25-26 

NPP: Człowiek, 
Życie prywatne, 
Kultura 

Czasy przeszłe 

 

Przedstawianie faktów 
z życia sławnych osób; 
rozpoznawanie 
wyrażeń 
metaforycznych 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio oraz znaczeń 
przenośnych 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

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

I, III.4. III.7, III.9, IV.1. IV.3, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s. 13 
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Udzielanie informacji i 
wyrażanie opinii przy 
użyciu zdań złożonych 

Praca na lekcji 

SB: s.18 

TB: ss. 26-28 

NPP: Człowiek  

Życie prywatne 

 

Spójniki i wyrażenia 
łączące: although, 
even if, even though, 
as though, just in 
case, provided that, 
whereas, whether, 
since, as, if, in case, 

Udzielanie informacji o 
sobie oraz wyrażanie 
opinii 

Budowanie zdań 
złożonych 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi  

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 



Praca domowa 

WB: s. 14 

unless  przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień  

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień  

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

I, II.5, II.6, II.7, III.5, IV.1, IV.2, IV.6,VI.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 
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An opinion essay 

Pisanie rozprawki 
opiniującej 

Praca na lekcji 

SB: s. 19 

TB: ss. 28-29 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Przymiotniki 
opisujące 
osobowość; 
przysłówki łączące: 
however, moreover, 
consequently, 
nonetheless, 
otherwise, indeed, 
instead, eventually, 
etc. 

Pisanie rozprawki 
opiniującej 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu lub fragmentów tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, określanie związków 
pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu   

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Pisanie: opisywanie ludzi i zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stawianie 
tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie, kończenie wypowiedzi konkluzją, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, III.1, III.4, III.5, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, XII, 
XIII, XIV  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Dodatkowo 

Writing Bank: s. 167 

Vocabulary builder 

SB: s. 141 

Classroom Presentation 
Tool Unit 1 

Praca domowa 

WB: s. 15 
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Culture 1 
The legend of King 
Arthur 

Legenda o królu 
Arturze 

Praca na lekcji 

SB: s.132 

TB: s. 153-154 

 

NPP: Człowiek 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy przeszłe Poznanie legendy o 
Królu Arturze 

Wypowiadanie się na 
temat legendarnych 
postaci 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, odróżnianie 
informacji o faktach od opinii, wyciąganie wniosków wynikających z 
informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach i kulturach krajów 
anglojęzycznych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, II.6, II.7, III.4, III.5, III.7, IV.1, IV.2, IV.6, VIII.4, IX.1, X, XI, XII, 
XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

L
E

K
C

J
A

 1
6
 

Urban legends 

Wypowiadanie się na 
temat legend 
miejskich, mediów i 
fake news w oparciu o 
materiały video 

Praca na lekcji 

Video Worksheets 1 

Video 1 Urban legends 

NPP: Kultura 

 

Czasy teraźniejsze 

Czasy przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat legend miejskich, 
mediów i fake news  

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, układanie 
informacji w określonym porządku 

Mówienie: opisywanie zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych,  

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.6, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Literature Corner 1 

The Sword in the 
Stone by TH White 

Wypowiadanie się na 
temat legend, 
legendarnych postaci 
oraz magii w literaturze 
na podstawie 
fragmentów powieści  

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 4 

The Sword in the Stone - 
TH White 

 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

 Wypowiadanie się na 
temat legend, 
legendarnych postaci 
oraz magii w literaturze  

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozpoznawanie odniesień do 
kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i znaczeń symboli kulturowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w tekście; 
rozpoznawanie odniesień do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i 
znaczeń symboli kulturowych  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, wyrażanie uczuć 
i emocji stosowanie zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.4, II.5, II.10, III.4, III.7, III.10, IV.1, IV.3, IV.6, V.1, V.2, V.6, V.7, 
V.12, VIII.4, IX.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 1 

Describe it 

Powtórzenie 
słownictwa z rozdziału 
1 

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 1 
Describe it! 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 Definiowanie wyrazów i 
fraz 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości 

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

I, IV.1, IV.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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 Language Review Unit 
1 – podsumowanie 
wiadomości i 

Praca na lekcji 

SB: s.20 

TB: s. 29 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 1 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio oraz znaczeń 



umiejętności z 
rozdziału 1. 

 

Dodatkowo 

Photocopiable  

Grammar review 1 

Vocabulary review 1 

 

przenośnych 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, III.5, III.9, VIII.2, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 

Słowotwórstwo, Parafraza, Układanie fragmentów zdań 

Praca domowa 

Review Unit 1 
WB: ss.16-17 
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Cumulative review 1 
(I-1): 

Powtórzenie materiału 
i utrwalenie 
umiejętności z 
rozdziałów I-1 

Praca na lekcji 

WB ss. 110-111 (ćw.1-4) 

 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

Życie prywatne 

 

Powtórzenie materiału i utrwalanie umiejętności 
z rozdziałów I-1 

 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie, kończenie wypowiedzi 
konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień  

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

I, II.3, II.5, III.1, III.4, III.5, V.6, V.8, V.12, V.13, VI.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość 

środków językowych Wielokrotny wybór, Wypowiedź pisemna 

Rozprawka 

Praca domowa 

WB: s.111 (ćw.5) 
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Extended Skills trainer 
1 

Przygotowanie do 
matury – poziom 
rozszerzony 1 

Praca na lekcji 

SB: ss. 22-23 

TB: ss. 29-31 

 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

Życie prywatne 

Sport 

 

Przygotowanie do matury pisemnej na poziomie 
rozszerzonym 

Przygotowanie do matury ustnej 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie intencji autora tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu, odróżnianie informacji o faktach od 
opinii, rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio oraz znaczeń 
przenośnych, 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie, kończenie wypowiedzi 
konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień  

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

I, II.3, II.5, III.2, III.4, III.5, III.8, III.9, V.6, V.8, V.12, V.13, VI.2, VI.3, X, 
XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór, Znajomość 

środków językowych Zadanie z luką, Wypowiedź pisemna 

Rozprawka 
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Telling stories 

Wypowiadanie się na 
temat literatury 

Praca na lekcji 

SB: ss. 24-25 

TB: ss. 33-34 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

Przymiotniki 
opisujące książki  

 

Zastosowanie idiomów i 
zaawansowanego 
słownictwa w 
wypowiedziach się na 
temat różnorodnych 
gatunków literackich i 

Słuchanie: określanie intencji i nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 

Dodatkowo 

Wordlist: s. 34 



Photocopiable 2A: (Telling 
stories) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

przykładowych książek  

 

przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w języku obcym  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.2, X, XI, XII XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Praca domowa 

WB: s. 18 
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Conditionals 

Zastosowanie 
różnorodnych struktur 
warunkowych 

Praca na lekcji 

SB: s. 26 

TB: ss. 34-36 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

 

Zdania warunkowe 
wszystkich typów 

Inwersja w zdaniach 
warunkowych 

Zdania warunkowe z: 
unless, supposing, 
provided that/on 
condition that, as/so 
long as, in case 

 

Rozważanie sytuacji 
hipotetycznych przy 
zastosowaniu 
różnorodnych struktur 
warunkowych  

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Pisanie: rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji zawartych w materiałach wizualnych, przekazywanie w 
języku obcym nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.1, III.4, IV.6, IV.10, V.10, VIII.1, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafraza 

Dodatkowo 

Grammar builder 

SB ss. 151-152 

Photocopiable 

2B Conditionals 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

Praca domowa 

WB: s. 19 
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Investigative 
journalism 

Przewidywanie 
informacji 
pojawiających się w 
nagranie i 
wypowiadanie się na 
temat dziennikarstwa 
śledczego 

Praca na lekcji 

SB: s. 27 

TB: ss.36-38 

NPP: Praca 

Kultura 

 

 Wypowiadanie się na 
temat etycznych 
aspektów 
dziennikarstwa 
śledczego 

Przewidywanie 
informacji mających 
pojawić się w nagraniu  

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
wyrażanie pewności, przedstawianie i ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinię, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami 
innych osób, komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji, 

Dodatkowo 

Wordlist s. 34 

Vocabulary builder 

SB s.142 



Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

wyrażanie wątpliwości 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.2, II.5, IV.6, VI.4, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Praca domowa 

WB: s. 20 
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Inversion of subject 
and verb 

Konstruowanie zdań 
rozpoczynających się 
wyrażeniami 
przysłówkowymi 

Praca na lekcji 

SB: s. 28 

TB: ss. 38-39 

NPP: Kultura Inwersja 

Wyrażenia 
przysłówkowe 
rozpoczynające 
zdania z inwersją: no 
sooner, on no 
account, seldom, 
never, no until, etc 

 

Zastosowanie wyrażeń 
przysłówkowych na 
początku zdań 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji  

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie swoich opinii 
i poglądów, wyrażanie upodobań, rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie swoich opinii 
i poglądów, wyrażanie upodobań 

Reagowanie pisemne: wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobań, 
preferencji, intencji, i pragnień, udzielanie rady 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, IV.2, IV.6, IV.7, IV.10, V.2, V.6, V.7, VII.5, VII.9, VIII.2, X, XI, 

XIII; XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafraza 

Dodatkowo 

Grammar Builder  

SB: s. 152 

Photocopiables 2D 
Inversion of subject and 
verb 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

Praca domowa 

WB: s. 21 
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Rzeczowniki i 
przymiotniki złożone 
oraz czasowniki 
frazowe 

Praca na lekcji 

SB: s. 29 

TB: ss. 39-40 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

 

Rzeczowniki i 
przymiotniki złożone 
oraz czasowniki 
frazowe  

Zastosowanie wyrazów 
złożonych i 
czasowników 
frazowych w 
wypowiedziach na 
temat dezinformacji w 
Internecie 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 



Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat „fake newsów”  

informacji zawartych w materiałach wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, III.4, IV.1, IV.6, VIII.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 
inżynierii kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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PROJECT: Internet 
hoaxes 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
fałszywych informacji 
pojawiających się w 
Internecie 

Praca na lekcji 

SB: s. 29 

TB: s. 40 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

 

Rzeczowniki i 
przymiotniki złożone 
oraz czasowniki 
frazowe  

Przedstawienie 
prezentacji na temat 
dezinformacji w 
Internecie 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie: przedstawianie publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, IV.1, IV.6, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 
inżynierii kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

Praca domowa 

WB: s. 22 

L
E

K
C

J
A

 3
1
 (

2
F

) 

The Woman in White  

Rozumienie fragmentu 
XIX-wiecznej powieści 
oraz zawartego w nim 
słownictwa 

Praca na lekcji 

SB: ss. 30-31 

TB: ss. 40-42 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

Literackie synonimy 
współczesnych 
wyrazów – język 
formalny 

Rozumienie fragmentu 
XIX-wiecznej powieści 

Streszczanie 
fragmentów literatury 

Stosowanie zmiany 
stylu 

 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, układanie 
informacji w określonym porządku, rozróżnianie formalnego i 
nieformalnego stylu tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach , doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób, rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji zawartych w materiałach wizualnych, przekazywanie w 
języku obcym nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 
stosowanie zmiany stylu  

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

I, III.4, III.6, III.12, IV.1, IV.2, IV.6, IV.10, VIII.1, VIII.2, VIII.6, X, XI, 

Dodatkowo 

Vocabulary Builder 

SB s.152 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

Praca domowa 

WB: s. 23 



XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Photo description 

Opisywanie ilustracji 
wyrażanie swojej opinii 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 32 

TB: ss. 42-43 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

 Opisywanie ilustracji Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, opisywanie upodobań wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji, 
wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przeszłości 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji zawartych w materiałach wizualnych  

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

I, II.5, IV.1, IV.5, IV.6, IV.7, IV.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji 

Dodatkowo 

Photocopiable: Functional 
Language Practice 

(Describing photos and 
expressing opinions) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

Praca domowa 

WB: s. 24 
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A film review 

Pisanie recenzji 
filmowej 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 33 

TB: ss. 43-44 

NPP: Kultura Przymiotniki 
dotyczące opisu 
filmu i przydatne przy 
pisaniu recenzji 

 

Pisanie recenzji 
filmowej 

 

Czytanie: określanie myśli głównej teksu, określanie intencji i 
nastawienia autora, znajdowanie określonych informacji w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, opisywanie 
upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze 

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

I, III.1, III.2, III.4, IV.1, IV.6, V.1, V.5, V.6, V.7, V.12, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

Dodatkowo 

Functions Bank 

SB: ss.170-172 

Classroom Presentation 
Tool Unit 2 

Praca domowa 

WB: s.25 
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Culture 2 Praca na lekcji NPP: Miejsce Czasy teraźniejsze i Poznanie faktów o 
teatrze w czasach 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 



Elizabethan Theatre 

Teatr Elżbietański 

SB: s.133 

TB: ss. 154-155 

 

zamieszkania 

Kultura 

 

przeszłe elżbietańskich oraz o 
historii teatru Globe 

Wypowiadanie się na 
temat teatru dawniej i 
dziś 

wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi i miejsc, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: streszczanie w języku angielskim 
wcześniej przeczytanego tekstu 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach i kulturach krajów 
anglojęzycznych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, III.4, III.5, III.7, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.5, IX.1, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się  

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 
wybór, Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór 
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Shakespeare today 

Poznawanie faktów z 
życia Wiliama 
Shakespeare’a i 
wypowiadanie się na 
temat znaczenia jego 
dzieł dla języka 
angielskiego oraz 
literatury światowej w 
oparciu o materiały 
video 

Praca na lekcji 

Video Worksheets 2 

Video 2 Skakespeare today 

NPP: Kultura 

 

Czasy teraźniejsze 

Czasy przeszłe 

Poznawanie faktów i 
wypowiadanie się na 
temat życia Wiliama 
Shakespeare’a oraz 
znaczenia jego dzieł dla 
literatury światowej, a 
także ich wpływu na 
współczesny język 
angielski  

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie  pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.3, II.5, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.1, IX.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Literature Corner 2 

As you like it by 
William Shakespeare 

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 1 

As you like it by William 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

 Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat życia i 
twórczości Wiliama 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 



Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat życia i 
twórczości Wiliama 
Shakespeare’a na 
podstawie fragmentów 
sztuki oraz programu  

Shakespeare  Shakespeare’a, a także 
na temat innych 
dramaturgów 

wyciąganie wniosków z informacji zawartych w tekście; 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio i znaczeń 
przenośnych, rozpoznawanie odniesień do kontekstu cywilizacyjno-
kulturowego i znaczeń symboli kulturowych, interpretowanie tekstów 
kultury 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości 
i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Pisanie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach wizualnych, przedstawianie 
publicznie w języku angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I, II.5, II.7, III.4, III.7, III.9, III.10, III.11, IV.1, IV.3, IV.6, V.1, V.2, V.3, 
V.6, V.12, VIII.1, VIII.4, IX.1, IX.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 2 

Who broke it? 

Powtórzenie struktur z 
rozdziału 2 (zdania 
warunkowe) 

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 2 

Who broke it? 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Kultura 

Zdania warunkowe 
wszystkich typów 

Rozważanie sytuacji 
hipotetycznych i 
wyrażanie 
przypuszczenia 

Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Pisanie: rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień  

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

I, IV.9, IV.10, V.10, VI.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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4
0
 Language Review Unit 

2 – podsumowanie 
Praca na lekcji 

SB: s. 34 

NPP: Kultura Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 2 

 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 



wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 2 

TB: s. 44 Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku, przekazywanie w języku 
obcym nowożytnym informacji sformułowanych w języku polskim 

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

I, III.4, III.5, VIII.2, VIII.3, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafraza zdań, Tłumaczenie fragmentów zdań 

Dodatkowo 

Grammar Review 2 

Praca domowa 

WB: ss. 26-27 
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Matura Extended Skills 
Trainer 1 

Przygotowanie do 
matury: poziom 
rozszerzony 

 

Praca na lekcji 

WB: ss. 28-29 (ćw.1-8) 

 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury: poziom rozszerzony 

 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, odróżnianie 
informacji o faktach od opinii 

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Reagowanie pisemne: proponowanie, zachęcanie, udzielanie rady 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.2, II.8, III.5, IV.2, IV.3, IV.6, V.3, V.6, V.12, V.13, VI.3, VII.8, VII.9, 
VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość 

środków językowych Parafraza, Wypowiedź pisemna Artykuł 

publicystyczny 

Praca domowa 

WB: s. 29 (ćw. 9-10) 
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Unit 2 Progress Test 

 

 UNIT 3 
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Partners 

Rozumienie tekstu i 
wypowiadanie się na 
temat różnego rodzaju 
relacji międzyludzkich 

Praca na lekcji 

SB: ss. 36-37 

TB: ss. 46-47 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Kultura 

 

  Wypowiadanie się na 
temat przyjaźni i relacji 
międzyludzkich za 
pomocą 
zaawansowanego 
słownictwa, w tym 
idiomów 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układa informacje w określonym porządku 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio i znaczenia 
przenośnego 

Mówienie: opisywanie ludzi i zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie i 
opisywanie uczuć i emocji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień  

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji zawartych w materiałach wizualnych, przekazywanie w 
języku obcym nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.2, II.5, II.6, III.4, III.9, IV.1, IV.2, IV.6, IV.7, VI.3, VIII.1, VIII.2, X, 
XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

Dodatkowo 

Wordlist: SB s. 47 

Photocopiable: 3A 
(Friendship) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

Praca domowa 

WB: s. 30 
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Reporting structures 

Posługiwanie się 
mową zależną w 
różnorodnej formie 

Praca na lekcji 

SB: s. 38 

TB: ss. 48-49 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Mowa zależna: 
zaawansowane 
konstrukcje 

 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
strukturami w celu 
przytaczania 
wypowiedzi 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie i uzasadnianie swoich preferencji i upodobań 

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 

Dodatkowo 

Grammar Builder 3.1 

SB ss. 152-153 

Vocabulary Builder 

SB s.142 



Photocopiable 3B 
(Reporting structures) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

wyjaśnień, wyrażanie i uzasadnianie swoich preferencji i upodobań 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.5, IV.2, V.2, V.3, VI.3, VI.5, VII.3, VII.5, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafraza 

Praca domowa 

WB: s. 31 
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Successul business 
relationship 

Rozumienie intencji 
mówiącego oraz 
wypowiadanie się na 
temat osiągania 
sukcesu biznesowego 
z przyjaciółmi 

Praca na lekcji 

SB: s. 39 

TB: ss. 49-51 

NPP: Człowiek 

Praca 

 Identyfikowanie intencji 
i nastawienia autora 
wypowiedzi 

Wypowiadanie się na 
temat osiągania 
sukcesu biznesowego 
wspólnie z przyjaciółmi 

 

Słuchanie: określanie intencji, nastawienia i postawy 
nadawcy/autora wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 
w wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie ludzi i zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie: przedstawianie publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.3, II.5, II.7, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór 

Dodatkowo 

Vocabulary Builder 

SB s.142 

Wordlist: SB s. 47 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

Praca domowa 

WB: s. 32 
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) Comparative and 
superlative structures 

Stosowanie 
różnorodnych struktur 
do porównywania 
ludzi, przedmiotów, 
miejsc, czynności i 

Praca na lekcji 

SB: s. 40 

TB: ss. 52-53 

NPP: Życie prywatne 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Różnorodne 
struktury stosowane 
do porównywania 
ludzi, przedmiotów, 
czynności i zjawisk 

Porównywanie ludzi, 
przedmiotów, miejsc, 
czynności i zjawisk 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi fragmentami 
tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 

Dodatkowo 

Photocopiable 3D 
(Comparative and 



zjawisk superlative structures) 

Grammar Builder 3.2 

SB: ss. 153-154 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku angielskim informacji sformułowanych w tym 
języku 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, V.2, V.3, VIII.1, IX.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
zadania z luką 

Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat amerykańskiego 
Dzikiego Zachodu 
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PROJECT 
American Wild West 

Prezentacja na temat 
amerykańskiego 
Dzikiego Zachodu 

Praca na lekcji 

SB: s. 40 

TB: s. 53 

 

NPP: Życie prywatne 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Różnorodne 
struktury stosowane 
do porównywania 
ludzi, przedmiotów, 
czynności i zjawisk 

Przedstawienie 
prezentacji na temat 
amerykańskiego 
Dzikiego Zachodu 

Mówienie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przedstawianie publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, IV.1, IV.2, IV.3, VIII.1, VIII.4, IX.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Praca domowa 

WB: s. 33 
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) Metaphors and similies  

Posługiwanie się 
metaforami i 
konstrukcjami 
porównującymi 

Praca na lekcji 

SB: s. 41 
TB: ss. 53-54 
 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Kultura 

Porównania: 
as…as…, …like…, 
metafory 

Opisywanie osób, 
zjawisk itd. Z 
wykorzystaniem 
metafor i porównań 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie 
swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii innych 
osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 



Praca domowa 

WB: s. 34 

 

nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku angielskim informacji sformułowanych w tym 
języku, przekazywanie w języku angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim, przedstawianie publicznie w 
języku obcym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej (podobieństw i różnic między językami) 

I, III.1, III.4, IV.1, IV.3, IV.3, IV.6, VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, X, XI, XII, 
XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Natural parterships 

Rozumienie artykułu 
na temat symbiozy w 
przyrodzie oraz 
wypowiadanie się na 
temat zjawiska 
symbiozy 

Praca na lekcji 

SB: ss. 42-43 

TB: ss. 54-55 

NPP: Nauka i 
technika 

Świat przyrody 

 Stosowanie 
zaawansowanego 
słownictwa w 
wypowiedziach na 
temat zjawisk 
przyrodniczych 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, określanie intencji autora 
tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, zwierząt, przedmiotów i zjawisk, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, III.1, III.4. III.5, III.7, IV.1. IV.3, IV.6, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

Praca domowa 

WB: s. 35 
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Negotiating 

Prowadzenie dyskusji i 
negocjowanie 

Praca na lekcji 

SB: ss.44, 173 

TB: ss. 56-57 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Praca 

 

 Prowadzenie dyskusji, 
przedstawianie 
argumentów, 
negocjowanie, 
osiąganie porozumienia 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach i wydarzeniach z teraźniejszości, 
stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za 
lub przeciw danemu rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją  

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 

Dodatkowo 

Photocopiable: Functional 
Language Practice 
(Negotiating) 

Classroom Presentation 



Tool Unit 3 zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami innych osób, 
komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji, prowadzenie 
negocjacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.5, II.7, IV.1, IV.2, IV.8, VI.4, VI.8, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji 

Praca domowa 

WB: s. 36 
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An article 

Pisanie artykułu 

Praca na lekcji 

SB: s. 45 

TB: ss. 57-58 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

 

 Pisanie artykułu 
publicystycznego 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu lub fragmentów tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach wydarzeniach i 
doświadczeniach z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych, 
opisywanie uczuć i emocji 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

Reagowanie pisemne: proponowanie rozwiązań, zachęcanie 

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

I, III.1, III.4, IV.2, IV.6, IV.7, V.2, V.3, V.6., V.12, V.13, VII.8, X, XI, 
XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł 

publicystyczny 

Dodatkowo 

Writing Bank: s. 168 

Classroom Presentation 
Tool Unit 3 

Praca domowa 

WB: s. 37 
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Culture 3 
The story of the sonnet 

Historia sonetu  

Praca na lekcji 

SB: s. 134 

TB: ss. 155-157 

 

NPP: Kultura 

Świat przyrody 

 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Poznanie faktów o 
historii sonetu 

Wypowiadanie się na 
poezji 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, układanie 
informacji w określonym porządku 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 



wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej  wiedzy o krajach i kulturach krajów 
anglojęzycznych, posiadanie wrażliwości międzykulturowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, III.4, III.6, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.1, IX.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
wybór 
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The Bronte sisters 

Poznawanie faktów z 
życia sióstr Bronte 
oraz miejsc z nimi 
związanych w oparciu 
o materiały video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 3 

Video 3 The Bronte sisters 

 

NPP: Kultura 

 

Czasy teraźniejsze 

Czasy przeszłe 

Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat życia sióstr 
Bronte oraz miejsc z 
nimi związanych; 
wypowiadanie się na 
temat pracy pisarza  

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, układanie 
informacji w określonym porządku 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych, przedstawianie 
publicznie w języku angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, II.6, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, VIII.4, IX.1, IX.2, X, XI, XII, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Life skills project 

Negotiations: The 
Bookworms 

Praca na lekcji 

Life skills project 
worksheet 1: Negotiations: 

NPP: Kultura 

 

Słownictwo, struktury 
i funkcje z rozdziałów 
1-3 

 

Wyrażanie i 
uzasadnianie opinii na 
temat książek, 
negocjowanie i 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków 
z informacji zawartych w tekście, interpretowanie tekstów kultury 

Mówienie: opisywanie, zjawisk, przedstawianie faktów z przeszłości i 



Klub miłośników 
literatury: Poznawanie 
recenzji, wyrażanie 
opinii i prowadzenie 
negocjacji w sprawie 
wyboru książek  

The Bookworms 

 

 

podejmowanie decyzji 
w sprawie wyboru 
książek 

 

teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej 
tezie lub rozwiązaniu, przedstawianie sposobów postępowania 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób, 
komentowanie wypowiedzi innych uczestników dyskusji, wyrażanie 
wątpliwości, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, 
zachęcanie, prowadzenie negocjacji, stosowanie zwrotów 
grzecznościowych 

Przetwarzanie wypowiedzi: streszczanie przeczytanego tekstu 

Inne: posiadanie wrażliwości międzykulturowej, dokonywanie 
samooceny, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, III.2, III.4, III.11, IV.1, IV.3, IV.6, IV.8, IV.11, V.3, V.6, V.12, V.13, 
VI.2, VI.4, VI.8, VI.14, VIII.5, IX.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 3 

The story of a 
friendship 

Powtórzenie 
słownictwa i struktur z 
rozdziału 3  

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 3 

The story of a friendship 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Porównania, 
metafory, czasowniki 
raportujące 

 

Opisywanie historii 
przyjaźni  

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości  

Reagowanie ustne: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji 

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

I, IV.1, IV.2, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.7, VI.8, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 



uczenia się 
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Language Review Unit 
3 – podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 3 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 46 

TB: s. 58 

NPP: Życie prywatne 

Kultura 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 3 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku polskim lub 
angielskim informacji sformułowanych w języku angielskim 

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

I, III.4, III.5, VIII.2, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Słowotwórstwo, Parafraza, Zadanie z luką 

Dodatkowo 

Photocopiable 

Grammar review 3 

 

Praca domowa 

Review Unit 3: 
WB: ss. 38-39 
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Cumulative review 2 
(I-3) 

Powtórzenie materiału 
i utrwalenie 
umiejętności z 
rozdziałów I-3 

Praca na lekcji 

WB pp. 112-113 (ćw. 1-4) 

NPP: Życie prywatne 

Kultura 

 

Powtórzenie materiału i utrwalanie umiejętności 
z rozdziałów I-3 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Pisanie: opisywanie przedmiotów i zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami 
innych osób, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, 
prowadzenie negocjacji 

Reagowanie pisemne: wyrażanie i uzasadnianie swoich upodobań, 
zachęcanie 

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

I, II.5, III.5, V.1, V.3, V.6, V.12, V.13, VI.4, VI.8, VII.5, VII.8, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 

 MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 

Dobieranie, Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór 

Praca domowa 

WB: s. 113 (ćw. 5) 
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Extended Skills trainer 
2 

Przygotowanie do 
matury – poziom 
rozszerzony 2 

Praca na lekcji 

SB: ss. 48-49 

TB: ss. 59-60 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

Życie prywatne 

Sport 

Kultura 

 

Przygotowanie do matury pisemnej na poziomie 
rozszerzonym 

Przygotowanie do matury ustnej 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentów tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości, opisywanie upodobań wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z teraźniejszości 
lub przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, 
stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.5, III.1, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, 
V.12, V.13, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji, Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość środków 

językowych: Wielokrotny wybór, Wypowiedź pisemna Artykuł 

publicystyczny 
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 UNIT 4 
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(4
A

) Changing world 

Wypowiadanie się na 

Praca na lekcji 

SB: ss. 50-51 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki 
opisujące zmiany  

Posługiwanie się 
zaawansowanym 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 



temat problemów 
globalnych oraz 
przemian 
zachodzących na 
świecie na przestrzeni 
lat 

TB: ss. 62-63  Rzeczowniki 
odnoszące się do 
przemian na świecie 
i problemów 
globalnych 

 

słownictwem w dyskusji 
na temat problemów 
globalnych oraz 
przemian 
zachodzących na 
świecie  

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.5, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Wordlist: s. 61 

Photocopiable 4A: 
Changing world 

Pronunciation 4A 

SB: s. 174 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 40 
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Compound future 
tenses 

Zastosowanie 
złożonych czasów 
przyszłych do 
wyrażania pewności i 
przypuszczenia 
odnośnie zdarzeń z 
przyszłości 

Praca na lekcji 

SB: s. 52 

TB: ss. 63-65 

NPP: Zdrowie 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Czasy przyszłe 

Future Perfect 
Simple, Future 
Perfect Continuous, 
Future Continuous 

  

Zastosowanie 
złożonych czasów 
przyszłych do 
wyrażania pewności i 
przypuszczenia 
odnośnie zdarzeń z 
przyszłości 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przyszłości 

Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przyszłości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.1, III.4, IV.6, IV.9, V.9, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Grammar builder 4.1 
SB ss. 154-155 

Photocopiable 4B: 
Compound future tenses 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 41 
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Moving house 

Rozumienie nagrań z 
informacjami 
wyrażonymi w sposób 
pośredni i 
wypowiadanie się na 
temat sytuacji 

Praca na lekcji 

SB: s. 53 

TB: ss. 65-66 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Rozumienie informacji 
wyrażonej w sposób 
pośredni 

Wypowiadanie się na 
temat sytuacji 
mieszkaniowej 

 

Słuchanie: określanie intencji i nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio 

Mówienie: przedstawianie intencji, marzeń i planów na przyszłość, 
opisywanie upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 

Dodatkowo 

Wordlist s. 61 

Vocabulary builder 



mieszkaniowej SB s.142 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Przetwarzanie wypowiedzi : przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku obcym nowożytnym informacji 
sformułowanych w tym języku 

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

I, II.3, II.5, II.7, II.9, IV.4, IV.5, IV.6, VIII.1, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie  

Praca domowa 

WB: s. 42 
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Quantity 

Stosowanie 
różnorodnych 
kwantyfikatorów i 
przedimków 

Praca na lekcji 

SB: s. 54 

TB: ss. 66-68 

NPP: Człowiek 

Nauka i technika 

Kwantyfikatory i 
przedimki 

 

Stosowanie 
różnorodnych 
kwantyfikatorów i 
przedimków w 
wypowiedziach 
dotyczących 
eksperymentów 
psychologicznych 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji  

Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie 
się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości 
rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, IV.6, IV.9, IV.10, VIII.2, X, XI, XIII; XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Grammar Builder 4.2 

SB: ss. 155-156 

Photocopiables 4D 
Quantity 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 43 
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Binominal pairs 

Posługiwanie się 
wyrażeniami złożonymi 
typu … and… oraz … 
or… 

Praca na lekcji 

SB: s. 55 

TB: ss. 68-69 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Binominal pairs 
(wyrażenia typu: … 
and …, … or …) 

Posługiwanie się 
wyrażeniami złożonymi 
typu … and… oraz … 
or… 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości lub teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 



Praca domowa 

WB: s. 44 

współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej podobieństw i różnic między 
językami 

I, III.4, III.5, III.7, IV.1, IV.2, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Zadania z luką 
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How language 
changes us 

Rozumienie tekstu 
dotyczącego związku 
między językami a 
osobowością i 
postrzeganiem 
różnorodnych zjawisk  

Praca na lekcji 

SB: ss. 56-57 

TB: ss. 69-70 

NPP: Człowiek 

Nauka i technika 

 

 Wypowiadanie się na 
temat wpływu języka 
jakim się posługujemy 
na naszą osobowość i 
rozumienie 
różnorodnych zjawisk 

 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście, odróżnianie informacji 
o faktach od opinii, rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio 

Mówienie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób 

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

I, III.1 III.4, III.7, III.8, III.9, IV.1, IV.3, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 
inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych: 

Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 45 
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Discussion 

Dyskutowanie na 
temat zmian 
powodowanych przez 
wynalazki 

Praca na lekcji 

SB: s. 58 

TB: ss. 70-72 

NPP: Nauka i 
technika 

Przymiotniki 
opisujące zmiany 

Stosowanie 
różnorodnych fraz w 
dyskusji na temat 
zmian powodowanych 
przez wynalazki  

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie 
nastawienia nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji  

Mówienie: opisywanie przedmiotów i zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, rozważanie 
sytuacji hipotetycznych 

Pisanie: opisywanie przedmiotów i zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób, rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie si e z opiniami 
innych osób, komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji, 
wyrażanie wątpliwości 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 46 



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

I, II.2, II.3, II.5, IV.1, IV.6, IV.10, V.1, V.6, V.10, VI.4, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

L
E

K
C

J
A

 7
0
 i
 7

1
 (

4
H

) 

A letter to an editor 

Pisanie listu do 
redakcji 

Praca na lekcji 

SB: s. 59 

TB: ss. 72-73 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

 

 

 

Pisanie listu formalnego 

 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnianie formalnego i 
nieformalnego stylu tekstu 

Mówienie: opisywanie, przedmiotów, miejsc i zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Pisanie: opisywanie, przedmiotów, miejsc i zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie si e z opiniami 
innych osób, komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji, 
wyrażanie wątpliwości, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji 

Reagowanie pisemne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
nie zgadzanie się z opiniami innych osób, wyrażanie wątpliwości, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

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

I, III.2, III.4, III.5, III.12, IV.1, IV.6, V.1, V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List formalny 

Dodatkowo 

Writing bank 

SB: s. 169 

Vocabulary bank 

SB: s. 143 

Classroom Presentation 
Tool Unit 4 

Praca domowa 

WB: s. 47 
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The British in India 

Panowanie 
Brytyjczyków w Indiach  

Praca na lekcji 

SB: s. 135 

TB: ss. 157-158 

 

NPP: Państwo i 
Społeczeństwo 

 

 Poznanie faktów na 
temat historii 
kolonializmu 
brytyjskiego w Indiach 

Wypowiadanie się na 
temat kolonializmu 

Słuchanie: określanie myśli głównej, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji zawartych 
w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 



wydarzeniach z przeszłości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
obcym nowożytnym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach i kulturach krajów 
anglojęzycznych, posiadanie wrażliwości międzykulturowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim, również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej, współdziałanie w 
grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.2, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.4, IX.1, IX.2, X, XI, XII, 
XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

L
E

K
C

J
A

 7
3
 

Delhi before and after 
independence 

Poznawanie faktów o 
historii i obecnej 
sytuacji stolicy Indii w 
oparciu o materiały 
video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 4 

Video 4: Delhi before and 
after independence 

 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów o 
historii i obecnej 
sytuacji stolicy Indii 
oraz wypowiadanie się 
na ten temat, a także 
na temat różnych 
aspektów życia w 
wielkim mieście  

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
układanie informacji w określonym porządku 

Mówienie: opisywanie miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii innych 
osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, II.6, IV.1, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.1, IX.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje obywatelskie, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 

L
E

K
C

J
A

 7
4
 i
 7

5
 Literature Corner 3 

The Siege of 
Krishnapur by JG 
Farrell 

Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat kolonializmu 

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 3 

The Siege of Krishnapur - 
JG Farrell 

 

NPP: Człowiek 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat kolonializmu 
brytyjskiego , a także 
innych mocarstw 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: określanie intencji autora tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, wyciąganie wniosków z informacji zawartych w 
tekście; rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio i znaczeń 
przenośnych, interpretowanie tekstów kultury 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości 



brytyjskiego na 
podstawie fragmentów 
powieści  

i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Pisanie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie stylu formalnego 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach wizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I, II.5, II.7, III.2, III.4, III.7, III.11, IV.1, IV.3, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, 
V.12, V.13, VIII.1, IX.1, IX.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 4 

Predictions 

Powtórzenie struktur z 
rozdziału 4 (czasy 
przyszłe) 

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 4 

Predictions 

 

NPP: Nauka i 
technika 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Czasy przyszłe 

Future Perfect 
Simple, Future 
Perfect Continuous, 
Future Continuous 

 

Przewidywanie 
przyszłych sytuacji i 
wydarzeń przy pomocy 
różnorodnych czasów 
przyszłych 

Czytanie: wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 
w tekście  

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób, wyrażanie pewności, przypuszczenia i 
wątpliwości dotyczących wydarzeń z przyszłości 

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

I, III.7, IV.1, IV.6, IV.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 
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Language Review Unit 
4 – podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 4 

Praca na lekcji 

SB: s. 60 

TB: s. 73 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Zdrowie 

Nauka i technika 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 4 

 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, VIII.2, X, XIII, XIV 

Dodatkowo 

Photocopiable: Grammar 
Review 4 



Photocopiable: Vocabulary 
Review 4 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Dobieranie, Układanie fragmentów zdań, Słowotwórstwo 

Praca domowa 

WB: ss. 48-49 
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Matura Extended Skills 
Trainer 2 

Przygotowanie do 
matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

Praca na lekcji 

WB: ss. 50-51 (ćw. 1-6) 

NPP: Żywienie 

Zdrowie 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w 
tekście określonych informacji 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, określanie nastawienia 
autora tekstu, znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

Reagowanie pisemne: proponowanie, zachęcanie, udzielanie rady 

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

I, II.2, II.5, III.1, III.2, III.4, III.5, IV.1, IV.3, IV.6, V.3, V.6, V.12, V.13, 
VI.3, VI.8, VII.8, VII.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość 

środków językowych Zadania z luką, Wypowiedź pisemna List 

formalny 

Praca domowa 

WB: s. 51 ćw. (7-10) 
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Unit 4 Progress Test. 

 

 

 

 UNIT 5 
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War and conflict 

Rozumienie tekstu i 
nagrania oraz 
wypowiadanie się na 
temat konfliktów 
zbrojnych 

Praca na lekcji 

SB: ss. 62-63 

TB: ss. 75-76 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

 

Kolokacje: 
czasownik+ 
rzeczownik  

Wypowiadanie się na 
temat wojny i konfliktów 
za pomocą 
zaawansowanego 
słownictwa, w tym 
kolokacji 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Wordlist: SB s. 73 

Photocopiable: 5A (War 
and conflict) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 52 
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Passive structures 

Posługiwanie się 
stroną bierną w 
różnorodnej formie 

Praca na lekcji 

SB: s. 64 

TB: ss. 76-78 

NPP: Kultura 

 

Zaawansowane 
konstrukcje strony 
biernej 

Auxiliary passive 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
strukturami strony 
biernej 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, układanie 
informacji w określonym porządku 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, III.6, IV.3, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Układanie fragmentów zdań 

Dodatkowo 

Grammar Builder 5.1 

SB ss. 157-158 

Photocopiable 5B (Passive 
structures) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 53 
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 Arguments 

Rozpoznawanie 
nastawienia 
rozmówców oraz 
wypowiadanie się na 
temat konfliktów 
między bliskimi sobie 
ludźmi 

Praca na lekcji 

SB: s. 65 

TB: ss. 78-81 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Czasowniki 
określające sposób 
mówienia 

 

Rozpoznawanie 
nastawienia 
rozmówców 

Wypowiadanie się na 
temat konfliktów między 
bliskimi sobie ludźmi 

 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji, 
nastawienia i postawy nadawcy/autora wypowiedzi, określanie 
kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 
w wypowiedzi 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Dodatkowo 

Vocabulary Builder 



SB s. 143 

Wordlist: SB s. 73 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

 Reagowanie pisemne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami innych osób, 
wyrażanie wątpliwości, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, prowadzenie negocjacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.2, II.3, II.4, II.5, II.7, IV.6, VII.4, VII.8, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór 

Praca domowa 

WB: s. 54 
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Uses of „it” 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
konstrukcjami z „it”  

Praca na lekcji 

SB: s. 66 

TB: ss. 81-82 

NPP: Człowiek 

Podróżowanie i 
turystyka 

 

Konstrukcje z „it”, np. 
it + be + adjective 
to.., It’s no use…, It’s 
(not) worth…, verb+it 

 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
konstrukcjami z „it” 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji,  

Czytanie: wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 
w tekście 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie i 
opisywanie uczuć i emocji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

I, II.4, III.7, IV.3, IV.6, IV.7, VIII.2, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Photocopiable 5D: 
(Uses of “it”) 

Grammar Builder 5.2 

SB: s. 158 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 55 
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5
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) Dependent 
prepositions 

Posługiwanie się 
wyrażeniami typu: 
czasownik + przyimek i 
rzeczownik + przyimek 
w wypowiedziach 
dotyczących akcji 

Praca na lekcji 

SB: s. 67 
TB: ss. 82-83 
 

NPP: Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

Przyimki 
towarzyszące 
czasownikom i 
rzeczownikom 

Wypowiadanie się na 
temat podejmowania 
akcji protestacyjnych 

Słuchanie: określanie intencji, nastawienia i postawy 
nadawcy/autora wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych 
w wypowiedzi 

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
fragmentami tekstu 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 



protestacyjnych Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat akcji 
protestacyjnych 

 

wyrażanie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii 
innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej  

I, II.3, II.5, II.7, III.5, IV.3, IV.6, VIII.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 
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PROJECT 
Protests 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
protestów politycznych 
i społecznych 

Praca na lekcji 

SB: s. 67 
TB: s. 83 
 

NPP: Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

Przyimki 
towarzyszące 
czasownikom i 
rzeczownikom 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
akcji protestacyjnych 
podejmowanych 
obecnie w różnych 
krajach 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii 
innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej  

I, IV.3, IV.6, VIII.4, IX.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

Praca domowa 

WB: s. 56 
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‘Why?’ ‘Because it was 
there!” 

Rozumienie tekstu 
oraz wypowiadanie się 
na temat wypraw 
górskich 

Praca na lekcji 

SB: ss. 68-69 

TB: ss. 83-85 

NPP: Kultura 

Sport 

Świat przyrody 

Przysłówki 
intensyfikujące 

Wypowiadanie się na 
temat wypraw górskich 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
określanie intencji autora tekstu, określanie kontekstu, znajdowanie w 
tekście określonych informacji, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej  

Dodatkowo 

Vocabulary Builder 

SB s.143 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 57 



I, III.1, III.2, III.3, III.4. III.5, IV.1. IV.3, IV.6, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
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Stimulus-based 
discussion 

Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego 

Praca na lekcji 

SB: ss.70, 173 

TB: ss. 85-86 

NPP: Praca 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Wypowiadanie się 
przez dłuższy czas na 
dany temat, podawanie 
argumentów za i 
przeciw, 
podsumowywanie 
wypowiedzi 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi  

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach i wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stawianie tezy, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za lub przeciw 
danemu rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.5, II.7, IV.1, IV.3, IV.6, IV.8, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 

Dodatkowo 

Photocopiable: Functional 
Language Practice (Fillers, 
paraphrasing and 
speculating) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 58 
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A for and against 
essay 

Pisanie rozprawki 
argumentacyjnej 

Praca na lekcji 

SB: s. 71 

TB: ss. 86-87 

NPP: Nauka i 
technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Pisanie rozprawki 
argumentacyjnej 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach wydarzeniach i 
doświadczeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za lub przeciw 
danemu rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stawianie 
tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za lub 
przeciw danemu rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją 
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, 
stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 

Dodatkowo 

Writing Bank: s. 166 

Classroom Presentation 
Tool Unit 5 

Praca domowa 

WB: s. 59 



posiadanie świadomości językowej 

I, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, IV.8, V.3, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie technologii i inżynierii, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

argumentacyjna 
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Culture 5 
The American Civil 
War 

Wojna secesyjna w 
Stanach 
Zjednoczonych  

Praca na lekcji 

SB: s. 136 

TB: ss. 159-160 

 

NPP: Państwo i 
Społeczeństwo 

 

 Poznanie faktów na 
temat wojny secesyjnej 
w Stanach 
Zjednoczonych 

Wypowiadanie się na 
temat wojny secesyjnej 
i ruchów 
abolicjonistycznych w 
Stanach 
Zjednoczonych 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków z 
informacji zawartych w tekście 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach i kulturach krajów 
anglojęzycznych, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.6, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 
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The Vikings 

Poznawanie faktów 
dotyczących Wikingów 
i budowanych przez 
nich łodzi oraz 
wypowiadanie się na 
ten temat w oparciu o 
materiały video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 5 

Video 5 The Vikings 

 

 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów 
dotyczących Wikingów i 
budowanych przez nich 
łodzi oraz 
wypowiadanie się na 
ten temat 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawianie faktów z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje, kompetencje osobiste, społeczne i w 
zakresie uczenia się 
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Literature Corner 4 

Little Women by 
Louisa May Alcott  

Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat biografii 
pisarki oraz życia 
amerykańskiej rodziny 
w czasach wojny 
secesyjnej w oparciu o 
fragmenty powieści 

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 6 

Little Women – Louisa May 
Alcott 

NPP: Życie prywatne 

Kultura 

 

 Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat biografii 
pisarki i życia 
amerykańskiej rodziny 
w czasach wojny 
secesyjnej  

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w wypowiedzi, wyciąganie wniosków z 
informacji zawartych w tekście; rozpoznawanie odniesień do 
kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i znaczeń symboli kulturowych, 
interpretowanie tekstów kultury 

Mówienie: opisywanie ludzi i miejsc, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Pisanie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i opisywanie uczuć i 
emocji, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 

I, II.5, II.7, III.3, III.4, III.7, III.10, III.11, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, V.1, V.2, 
V.3, V.7, V.12, VIII.4, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 5 

Battleships 

Powtórzenie i 
utrwalenie struktur z 
rozdziału 5 (strona 
bierna) 

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 5 
Batttleships 

 

NPP: Życie prywatne 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Zaawansowane 
konstrukcje strony 
biernej 

Auxiliary passive  

Stosowanie 
różnorodnych struktur 
strony biernej do 
przekształcania zdań 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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 Language Review Unit 
5 – podsumowanie 
wiadomości i 

Praca na lekcji 

SB: s. 72 

TB: s. 87 

NPP: Sport 

Państwo i 
społeczeństwo 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 5 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 



umiejętności z 
rozdziału 5 

 

Dodatkowo 

Photocopiable 

Grammar review 5 

 

 informacji sformułowanych w tym języku, przekazywanie w języku 
angielskim informacji sformułowanych w języku polskim 

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

I, III.4, III.5, VIII.2, VIII.3, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 
Częściowe tłumaczenie zdań, Parafraza 

Praca domowa 

Review Unit 5: 
WB: ss. 60-61 
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Cumulative review 3 
 (I-5) 

Powtórzenie materiału 
i utrwalenie 
umiejętności z 
rozdziałów I-5 

Praca na lekcji 

WB ss. 114-115 (ćw. 1-4) 

 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Powtórzenie materiału i utrwalanie umiejętności 
z rozdziałów I-5 

 

Słuchanie: określanie nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie nastawienia autora testu, znajdowanie w 
tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji 
zawartych w tekście 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie, kończenie wypowiedzi 
konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

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

I, II.3, II.5, III.2, III.4, III.7, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór, Znajomość 

środków językowych Wielokrotny wybór, Wypowiedź pisemna 

Rozprawka 

Praca domowa 

WB s. 115 (ćw. 5) 
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Extended Skills trainer 
5 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 74-75 

TB: ss. 87-89 

NPP: Człowiek 

Sport 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury pisemnej na poziomie 
rozszerzonym 

Przygotowanie do matury ustnej 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentów tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości, opisywanie upodobań, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości lub przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku angielskim informacji sformułowanych w tym 
języku 

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

I, II.5, II.7, III.1, III.4, IV.1, IV.3, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, V.12, V.13, 
VIII.1, VIII.2, VIII.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość 

środków językowych: Parafraza, Wypowiedź pisemna List formalny 
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Cumulative Test 1-5 



 UNIT 6 
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Life’s too short 

Wypowiadanie się na 
temat realizowania 
marzeń i ambicji oraz 
osiągania życiowych 
celów 

Praca na lekcji 

SB: ss. 62-63  

TB: ss. 91-92 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Sport 

 

Kolokacje: 
czasownik + 
rzeczownik 

 

Wypowiadanie się na 
temat ambicji i marzeń 
oraz osiągania 
życiowych celów 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku polskim lub angielskim, informacji 
sformułowanych w języku angielskim 

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

I, II.5, II.7, III.1, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.6, VIII.1, VIII.2, X, 
XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Wordlist: s. 87 

Photocopiable 6A: 
Life’s too short 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

WB: s. 62 
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Relative clauses and 
reduced relative 
clauses 

Zastosowanie zdań 
względnych w 
wypowiedziach na 
temat sławnych osób 

Praca na lekcji 

SB: s. 78 

TB: ss. 93-94 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

Zdania względne 
definiujące I 
niedefiniujące 

Zredukowane zdania 
względne 

 

Zastosowanie zdań 
złożonych względnych 
oraz zredukowanych 
zdań względnych w 
wypowiedziach na 
temat sławnych osób 
mogących być wzorem 
do naśladowania  

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnianie 
formalnego i nieformalnego stylu tekstu  

Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób 

Pisanie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego lub nieformalnego 
stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku,  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych), stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 

Dodatkowo 

Grammar builder 6.1 
SB ss. 159-160 

Photocopiable 6B: 
Relative clauses and 
reduced relative clauses 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat sławnych osób 
mogących być wzorem do 



naśladowania świadomości językowej 

I, III.1, III.4, III.5, III.12, IV.1, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, V.13, VIII.2, X, 
XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Słowotwórstwo 
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PROJECT 
Role model 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
sławnych osób 
mogących być wzorem 
do naśladowania 

Praca na lekcji 

SB: s. 78 

TB: s. 94 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

Zdania względne 
definiujące I 
niedefiniujące 

Zredukowane zdania 
względne 

 

Zastosowanie zdań 
złożonych względnych 
oraz zredukowanych 
zdań względnych w 
wypowiedziach na 
temat sławnych osób 
mogących być wzorem 
do naśladowania  

Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób 

Pisanie: opisywanie ludzi, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego lub nieformalnego 
stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych), stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, IV.1, IV.6, V.1, V.2, V.3, V.6, V.13, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

Praca domowa 

WB: s. 63 
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Against all odds 

Rozumienie informacji 
wyrażonych w sposób 
pośredni i 
wypowiadanie się na 
temat podróżujących 
kobiet oraz trudności 
związanych z dalekimi 
podróżami 

Praca na lekcji 

SB: s. 79 

TB: ss. 94-96 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

 Rozumienie informacji 
wyrażonych w sposób 
pośredni i 
wypowiadanie się na 
temat podróżujących 
kobiet oraz trudności 
związanych z dalekimi 
podróżami 

Słuchanie: określanie intencji i nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości odnośnie zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 

Przetwarzanie wypowiedzi : przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

Dodatkowo 

Wordlist s. 87 

Vocabulary builder 
SB s.144 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 



WB: s. 64 współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej 

I, II.3, II.5, II.7, II.9, IV.1, IV.6, IV.9, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór  
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Modal verbs: 
speculations 

Stosowanie 
czasowników 
modalnych dla 
wyrażenia 
przypuszczenia, 
wątpliwości i pewności  

Praca na lekcji 

SB: s. 80 

TB: ss. 96-98 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Czasowniki modalne: 
must, can, can’t, 
may, might, should, 
will  

 

Stosowanie 
różnorodnych 
czasowników 
modalnych dla 
wyrażenia 
przypuszczenia, 
wątpliwości i pewności 
dotyczących zdarzeń z 
przeszłości, 
teraźniejszości i 
przyszłości 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie swoich opinii i poglądów, 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przyszłości rozważanie sytuacji hipotetycznych 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przekazywanie w języku obcym nowożytnym informacji 
sformułowanych w tym języku 

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

I, II.5, II.7, IV.1, IV.6, IV.9, VIII.1, VIII.2, X, XI, XIII; XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Parafraza 

Dodatkowo 

Grammar Builder 6.2 

SB: s. 160 

Photocopiables 6D Modal 
verbs: speculations 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

WB: s. 65 
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Phrasal verbs (2) 

Posługiwanie się 
czasownikami 
frazowymi o znaczeniu 
dosłownym i 
przenośnym 

Praca na lekcji 

SB: s. 81 

TB: ss. 98-99 

NPP: Człowiek 

Kultura 

 

Czasowniki frazowe 

 

Posługiwanie się 
czasownikami 
frazowymi o znaczeniu 
dosłownym i 
przenośnym 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości lub teraźniejszości, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej podobieństw i różnic między 
językami 

Dodatkowo 

Pronunciation 6E 
SB: s. 174 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 



Praca domowa 

WB: s. 66 

I, III.4, III.5, III.9, IV.2, IV.3, IV.6, IV.7, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN USTNY: Rozmowa 
wstępna 
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I have a dream 

Rozumienie i 
reagowanie na 
wypowiedzi dotyczące 
przemówień 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 82-83 

TB: ss. 99-100 

NPP: Człowiek 

Państwo i 
społeczeństwo 

 Rozumienie i 
reagowanie na 
wypowiedzi dotyczące 
przemówień 

Posługiwanie się 
formalnym językiem w 
przemówieniach i 
komentarzach 

 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
określanie intencji, nastawienia i postawy autora tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, wyciąganie wniosków wynikających 
z informacji zawartych w tekście, rozróżnianie formalnego i 
nieformalnego stylu tekstu 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

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

I, III.1 III.2, III.4, III.7, III.8, III.12, IV.3, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie 

Dodatkowo 

Vocabulary builder 
SB s.144 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

WB: s. 67 
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Debate 

Stosowanie discourse 
markers w dyskusji na 
temat opinii 
dotyczących 
realizowania 
ambitnych planów 

Praca na lekcji 

SB: s. 84 

TB: ss. 100-102 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

discourse markers Przedstawianie 
argumentów z użyciem 
discourse markers oraz 
uczestniczenie w 
debacie 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie 
nastawienia nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji  

Czytanie: określanie intencji, nastawienia i postawy autora tekstu, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie przedmiotów i zjawisk, opowiadanie o 
czynnościach i doświadczeniach z przeszłości, przedstawianie 
intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stawianie 
tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją 

Pisanie: przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie si e z opiniami 
innych osób, komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 

Dodatkowo 

Photocopiable: Functional 
Language Practice 
(Discourse markers) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

WB: s. 68 



posiadanie świadomości językowej 

I, II.2, II.3, II.5, IV.2, IV.4, IV.6, IV.8, V.8, VI.4, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 
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An opinion essay 

Pisanie rozprawki 
opiniującej 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 85 

TB: ss. 102-103 

NPP: Człowiek 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Wyrażenia 
stosowane dla 
przedstawienia 
swoich argumentów i 
przekonania do 
swojej opinii 

 

Pisanie rozprawki 
opiniującej 

 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie 
wypowiedzi konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

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

I, III.2, III.4, III.5, III.7, IV.4, IV.6, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 
opiniująca 

Dodatkowo 

Writing bank 

SB: s. 167 

Classroom Presentation 
Tool Unit 6 

Praca domowa 

WB: s. 69 
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Culture 6 
The Industrial 
Revolution 

Rewolucja 
przemysłowa  

Praca na lekcji 

SB: s. 137 

TB: ss. 161-162 

 

NPP: Praca 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznanie faktów na 
temat rewolucji 
przemysłowej w 
Monarchii Brytyjskiej 

Wypowiadanie się na 
temat rewolucji 
przemysłowej i jej 
następstw  

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: określanie myśli głównej fragmentów tekstu, znajdowanie 
w tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji 
zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
obcym nowożytnym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 



kulturach krajów anglojęzycznych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku angielskim, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnej, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, III.1, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.4, IX.1, X, XI, XII, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu: 

Prawda/Fałsz, Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie 
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The Industrial 
Revolution 

Poznawanie faktów o 
rewolucji przemysłowej 
w Anglii i jej wpływu na 
rozwój miast w oparciu 
o materiały video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 6 

Video 6: The Industrial 
Revolution 

 

NPP: Praca 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów o 
rewolucji przemysłowej 
w Anglii i jej wpływu na 
rozwój miast oraz 
wypowiadanie się na 
ten temat 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków z 
informacji przedstawionych w wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii innych osób, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej 
tezie lub rozwiązaniu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, II.6, II.7, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, IV.8, VIII.1, IX.1, IX.2, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje obywatelskie, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 

L
E

K
C

J
A

 1
1
3
 i
 1

1
4
 Life skills project 

Individual 
presentations: my 
manifesto 

Mój manifest 

Praca na lekcji 

Life skills project 
worksheet 2: Individual 
presentations: my 
manifesto 

 

NPP: Człowiek 

Zycie prywatne 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

Słownictwo, struktury 
i funkcje z rozdziałów 
4-6 

 

Przedstawianie 
personalnej deklaracji 
tego kim jesteśmy, co 
jest dla nas ważne i w 
co wierzymy, i jak 
zamierzamy osiągać 
nasze cele 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów 
z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość, opisywanie upodobań, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do 
opinii i poglądów innych osób, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 



przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, 
opisywanie upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
obcym nowożytnym wcześniej przygotowanego materiału 

Inne: dokonywanie samooceny, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, III.4, III.7, IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, 
V.12, V.13, VI.3, VIII.4, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 
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Communicative 6 

Strangers on a train 

Powtórzenie i 
utrwalenie słownictwa 
z rozdziału 6  

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 6 
Strangers on a train 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Podróżowanie i 
turystyka 

 

 Prowadzenie rozmowy 
z nieznajomymi 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie intencji, marzeń, nadziei 
planów na przyszłość, opisywanie upodobań 

Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

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

I, V.1, V.3, V.4, V.5, VI.2, VI.3, VI.14, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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Language Review Unit 
6 – podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 6 

Praca na lekcji 

SB: s. 86 

TB: s. 103 

NPP: Życie prywatne 

Kultura 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 6 

 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

Dodatkowo 

Photocopiable: Grammar 
Review 6 

 



Praca domowa 

WB: ss. 70-71 

I, III.4, III.5, VIII.2, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

 MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Znajomość środków językowych, Układanie fragmentów zdań, 

Słowotwórstwo, Uzupełnianie grupy trzech zdań jednym brakującym 
słowem 

L
E

K
C

J
A

 1
1
7
 

Matura Extended Skills 
Trainer 3 

Przygotowanie do 
matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

Praca na lekcji 

WB: ss. 72-73 (ćw. 1-7) 

NPP: Zakupy i usługi 

Podróżowanie i 
turystyka 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

Słuchanie: określanie nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
określanie nastawienia autora tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, odróżnianie informacji o faktach od opinii 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, opowiadanie o 
czynnościach doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
opisywanie uczuć i emocji 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stawianie 
tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją 
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, 
stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

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

I, II.2, II.5, III.1, III.2, III.4, III.8, IV.1, IV.2, IV.6, IV.7, V.3, V.6, V.8, 
V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedzi na pytania 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór, Znajomość 

środków językowych Słowotwórstwo, Wypowiedź pisemna 

Rozprawka 

Praca domowa 

WB: s. 73 (ćw. 8-9) 
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Unit 6 Progress Test. 
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Bilingual Skills Trainer 
1 

Przygotowanie do 
matury na poziomie 
dwujęzycznym 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 128-129 

TB: ss. 149-150 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury na poziomie 
dwujęzycznym 

 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji i 
nastawienia nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi fragmentami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.3, II.5, II.7, III.1, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.6, V.2, V.3, V.6, V.12, 
V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN USTNY: Rozmowa 
na podstawie materiału stymulującego 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór, Rozumienie tekstów 

pisanych Dobieranie, Znajomość środków językowych Słowotwórstwo, 

Wypowiedź pisemna Artykuł publicystyczny 

Praca domowa 

WB s. 106-107 

 UNIT 7 
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Road travel 

Wypowiadanie się na 
temat ruchu 
drogowego oraz 
użytkowników drogi 

Praca na lekcji 

SB: ss. 88-89 

TB: ss. 105-106 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

Kolokacje: 
czasownik + 
(przyimek+) 
rzeczownik  

Wypowiadanie się na 
temat ruchu drogowego 
oraz użytkowników 
drogi 

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i 

Dodatkowo 

Vocabulary builder 
SB s.144 



Wordlist: SB s. 99 

Photocopiable: 7A (Road 
travel) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.4, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Dobieranie 

Praca domowa 

WB: s. 74 
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Modal verbs 

Posługiwanie się 
czasownikami 
modalnymi dla 
wyrażania obowiązku i 
zakazu oraz udzielania 
rady 

Praca na lekcji 

SB: s. 90 

TB: ss. 106-108 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

Różnorodne 
konstrukcje modalne 
dotyczące udzielania 
rady 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
strukturami modalnymi 
dla udzielania rad w 
odniesieniu podróży 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 

Mówienie: przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości  

Reagowanie ustne: udzielanie rady, nakazywanie, zakazywanie 

Reagowanie pisemne: udzielanie rady, nakazywanie, zakazywanie 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, IV.4, IV.6, V.2, VI.9, VI.11, VII.9, VII.11, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Grammar Builder 7.1 

SB ss. 161-162 

Photocopiable 7B (Modal 
verbs) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 75 
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Crossing borders 

Rozumienie 
wypowiedzi 
zawierających 
nieznane wyrazy oraz 
wypowiadanie się na 
temat emigracji 

Praca na lekcji 

SB: s. 91 

TB: ss. 108-109 

NPP: Praca 

Podróżowanie i 
turystyka 

Państwo i 
społeczeństwo 

 Odgadywanie 
znaczenia nieznanych 
wyrazów na podstawie 
kontekstu 

Wypowiadanie się na 
konfliktów emigracji i 
imigracji 

 

Słuchanie: określanie intencji, nastawienia i postawy 
nadawcy/autora wypowiedzi, określanie kontekstu wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi, 
rozpoznawanie informacji wyrażonych pośrednio 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Reagowanie ustne: udzielanie rady 

Reagowanie pisemne: udzielanie rady, udzielanie pozwolenie lub 

Dodatkowo 

Wordlist 
SB: s. 99 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 



Praca domowa 

WB: s. 76 

odmowa pozwolenia, wyrażanie zgody lub odmowa spełnienia prośby 

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

I, II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, IV.6, VI.9, VII.9, VII.12, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
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Talking about ability 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
konstrukcjami dla 
wyrażania umiejętności 
i możliwości  

Praca na lekcji 

SB: s. 92 

TB: ss. 110-111 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Świat przyrody 

 

Konstrukcje modalne 
i inne wyrażenia 
stosowane dla 
wyrażenia 
umiejętności i 
możliwości 

 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
konstrukcjami dla 
wyrażenia umiejętności 
i możliwości 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji,  

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, IV.2, IV.3, IV.6, V.2, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Parafrazy 

Dodatkowo 

Photocopiable 7D: 
(Talking about ability) 

Grammar Builder 7.2 

SB: s. 162 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 77 
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Verb patterns 

Posługiwanie się 
różnorodnymi formami 
czasowników 

Praca na lekcji 

SB: s. 93 
TB: ss. 111-112 
 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Verb patterns Stosowanie 
różnorodnych form 
czasowników w 
wypowiedziach na 
temat podróży 

Czytanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii 
innych osób 

Reagowanie ustne: proponowanie zachęcanie, udzielanie rady 

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

I, III.4, III.7, IV.3, IV.6, VI.8, VI.9, X, XI, XIII, XIV 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 78 

 



KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, , kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych 
Układanie fragmentów zdań 
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Time traveller 

Rozumienie tekstu 
oraz wypowiadanie się 
na temat 
podróżowania w czasie 

Praca na lekcji 

SB: ss. 94-95 

TB: ss. 112-113 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 Rozumienie tekstu na 
temat osoby 
twierdzącej, że 
podróżuje w czasie 

Wypowiadanie się na 
temat podroży w czasie 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
określanie intencji autora tekstu, znajdowanie w tekście określonych 
informacji, odróżnianie informacji o faktach od opinii 

Mówienie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii innych osób 

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

I, III.1, III.2, III.4. III.8, IV.1. IV.3, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA  POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Rozumienie tekstów pisanych Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 

Pronunciation 7F 
SB: s. 174 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 79 
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Guided conversation 

Rozmowa z 
odgrywaniem roli 

Praca na lekcji 

SB: s. 96 

TB: ss. 114-115 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

Pytania otwarte i 
zamknięte 

Wypowiadanie się na 
temat czynników 
wpływających na wybór 
rodzaju wakacji i formy 
podróżowania; 

Prowadzenie rozmowy 
z odgrywaniem roli 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi  

Czytanie: układanie informacji w określonym porządku  

Mówienie: opowiadanie o czynnościach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, opisywanie upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.5, II.7, III.6, IV.2, IV.3, IV.5, IV.6, V.6,  VI.3, VI.4, VIII.1, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Vocabulary builder 
SB s.   144 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 80 



MATURA  EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
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A letter of complaint 

Pisanie listu 
formalnego z 
zażaleniem 

Praca na lekcji 

SB: s. 97 

TB: ss. 115-116 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

 Pisanie listu formalnego 
z zażaleniem 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście, rozróżnianie 
formalnego i nieformalnego stylu tekstu 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach wydarzeniach i 
doświadczeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach wydarzeniach i 
doświadczeniach z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: nakazywanie, wyrażanie prośby, stosowanie 
zwrotów i form grzecznościowych 

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

I, III.2, III.4, III.7, III.12, IV.2, IV.3, V.2, V.3, V.6, V.12, V.13, VII.11, 
VII.12, VII.14, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Wypowiedź pisemna List formalny 

Dodatkowo 

Writing Bank: s. 169 

Classroom Presentation 
Tool Unit 7 

Praca domowa 

WB: s. 81 
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Culture 7 
Lewis and Clark 

Wyprawa geograficzna 
Lewisa i Clarka 

Praca na lekcji 

SB: s. 138 

TB: ss. 163-164 

 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznanie faktów na 
temat wyprawy Lewisa i 
Clarka 

Wypowiadanie się na 
temat wypraw 
geograficznych  

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów anglojęzycznych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 



uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych: 

Prawda/Fałsz 
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The Titanic 

Poznawanie faktów o 
budowie okrętu Titanic 
oraz historii 
związanych z 
katastrofą w oparciu o 
materiały video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 7 

Video 7: The Titanic 

 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Nauka i technika 

 

 Poznawanie faktów o 
budowie okrętu Titanic 
oraz historii związanych 
z katastrofą, a także 
wypowiadanie się na 
temat podróży morskich 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
wyciąganie wniosków z informacji przedstawionych w wypowiedzi 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, IV.3, IV.6, VIII.1, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Literature Corner 4 

Hour by Carol Ann 
Duffy 

Poznawanie faktów z 
życia pisarki oraz 
analizowanie jej 
wiersza 

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 2 

Hour – Carol Ann Duffy 

NPP: Kultura 

 

 Poznawanie faktów z 
życia pisarki oraz 
analizowanie jej 
wiersza  

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, określanie intencji autora 
tekstu znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście; rozpoznawanie informacji 
wyrażonych pośrednio oraz znaczeń przenośnych, rozpoznawanie 
odniesień do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i znaczeń symboli 
kulturowych, interpretowanie tekstów kultury 

Mówienie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, wyrażanie i opisywanie uczuć 

Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z teraźniejszości 
i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, III.1, III.2, III.4, III.7, III.9, III.10, III.11, IV.1, IV.3, IV.6, IV.7, V.1, V.3, 
V.6, V.7, V.12, IX.1, X, XI, XIII, XIV  



KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

L
E

K
C

J
A

 1
3
4
 

Communicative 7 

What should I do? 

Powtórzenie i 
utrwalenie struktur z 
rozdziału 7 (modal 
verbs) 

Praca na lekcji 

Photocopiable 

Communicative 7 
What should I do? 

 

NPP: Edukacja 

Życie prywatne 

Podróżowanie i 
turystyka 

 

Konstrukcje modalne 
i inne wyrażenia 
stosowane dla 
wyrażenia 
przypuszczenia, 
umiejętności i 
możliwości oraz 
udzielania rady 

 

Wyrażanie 
przypuszczenia, 
proponowanie i 
udzielanie rady przy 
pomocy różnorodnych 
konstrukcji modalnych 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, rozważanie 
sytuacji hipotetycznych 

Reagowanie ustne: komentowanie wypowiedzi uczestników 
dyskusji, wyrażanie i uzasadnianie swoich preferencji, intencji i 
pragnień, proponowanie, zachęcanie, udzielanie rady 

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

I, IV.3, IV.9, IV.10, VI.4, VI.5, VI.8, VI.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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Language Review Unit 
7 – podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 7 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 98 

TB: ss. 116-117 

NPP: Życie prywatne 

Podróżowanie i 
turystyka 

Świat przyrody 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 7 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji  

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.5, III.4, III.5, VIII.2, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Parafraza, Słowotwórstwo 

Dodatkowo 

Photocopiable 

Vocabulary review 7 

Photocopiable 

Grammar review 7 

Praca domowa 

Review Unit 7: 
WB: ss. 82-83 
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Cumulative review 4 
 (I-7) 

Powtórzenie materiału 
i utrwalanie 
umiejętności z 
rozdziałów I-7 

 

Praca na lekcji 

WB ss. 116-117 (ćw.1-4) 

 

NPP: Człowiek 

Podróżowanie i 
turystyka 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Powtórzenie materiału i utrwalanie umiejętności 
z rozdziałów I-7 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: określanie nastawienia autora testu, znajdowanie w 
tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji 
zawartych w tekście 

Pisanie: opisywanie zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, negocjowanie 

Reagowanie pisemnie: udzielanie rady 

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

I, II.5, III.2, III.4, III.7, V.1, V.6, V.12, V.13, VI.4, VI.8, VII.9, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu 

Prawda/Fałsz, Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór, 

Wypowiedź pisemna Artykuł publicystyczny 

Praca domowa 

WB s. 117 (ćw. 5) 
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Extended Skills trainer 
4 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 100-101 

TB: ss. 117-118 

NPP: Człowiek 

Praca 

Podróżowanie i 
turystyka 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury pisemnej na poziomie 
rozszerzonym 

Przygotowanie do matury ustnej  

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy wypowiedzi, określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
w wypowiedzi określonych informacji  

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach wydarzeniach i doświadczeniach z 
przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie i opisywanie uczuć 
i emocji 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawianie faktów z teraźniejszości lub przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie prośby, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Reagowanie pisemne: nakazywanie, wyrażanie prośby, stosowanie 
zwrotów i form grzecznościowych 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych,  

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

I, II.2, II.3, II.4, II.5, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, IV.7, V.1, V.2, V.3, 
V.6, V.12, V.13, VI.3, VI.14, VII.11, VII.12, VII.14, VIII.1, X, XI, XIII, 
XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji, Rozmowa z 
odgrywaniem roli 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór, Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość 

środków językowych: Słowotwórstwo; Wypowiedź pisemna List 

formalny 
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 UNIT 8 
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Cover-up and 
conspiracy 
Wypowiadanie się na 
temat różnych 
rodzajów 
dziennikarstwa, prawa 
do zachowania 
prywatności oraz 
zatajania prawdy przez 
polityków 

Praca na lekcji 

SB: ss. 102-103  

TB: ss. 121-123 

NPP: Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Kolokacje związane 
z dziennikarstwem 

 

Wypowiadanie się na 
temat różnych rodzajów 
dziennikarstwa, prawa 
do zachowania 
prywatności oraz 
zatajania prawdy przez 
polityków  

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przedstawianie publicznie w języku angielskim wcześniej 
przygotowanego materiału, streszczanie w języku angielskim 
wysłuchanego tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.5, II.6, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, VIII.4, VIII.5, X, XI, 
XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Wordlist: s. 113 

Vocabulary builder 
SB s. 144 

Photocopiable 8A: 
Cover-up and conspiracy 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

WB: s. 84 
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Emphatic forms  

Zastosowanie różnych 
konstrukcji dla 
wyrażenia emfazy 
zaznaczenia akcentu  

Praca na lekcji 

SB: s. 104 

TB: ss. 123-124 

NPP: Człowiek 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Konstrukcje 
stosowane do 
wyrażenia nacisku: 
np. zdania z 
do/does/did, 
it/what/all; zaimki 
zwrotne 

 

Zastosowanie różnych 
konstrukcji dla 
wyrażenia emfazy i 
zaznaczenia akcentu  

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku, , stosowanie 
zmiany stylu 

Dodatkowo 

Grammar builder 6.1 
SB s. 163 

Photocopiable 8B: 



Emphatic forms 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

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

I, III.4, III.7, IV.5, IV.6, IV.7, VIII.2, VIII.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Znajomość środków językowych: Układanie fragmentów zdań 

Praca domowa 

WB: s. 85 
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Rumour has it… 

Odróżnianie informacji 
o faktach od opinii 

Praca na lekcji 

SB: s. 105 

TB: ss. 124-126 

NPP: Życie prywatne 

 

Idiomy dotyczące 
sekretów i 
plotkowania 

Odróżnianie informacji 
o faktach od opinii 
wypowiadanie się na 
temat sekretów i 
plotkowania 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie intencji i 
nastawienia nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, układanie informacji w określonym porządku, 
odróżnia informacje o faktach od opinii 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, wyrażanie pewności, przypuszczenia i wątpliwości odnośnie 
zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 

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

I, II.2, II.3, II.5, II.6, II.8, IV.6, IV.9, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 

wybór  

Dodatkowo 

Wordlist s. 113 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

WB: s. 86 
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Modal verbs: 
speculations 

Stosowanie whatever, 
whoever, whenever, 
whichever, wherever i 
however 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 106 

TB: ss. 126-127 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

whatever, whoever, 
whenever, 
whichever, wherever 
i however 

 

Stosowanie whatever, 
whoever, whenever, 
whichever, wherever i 
however 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie swoich opinii i poglądów, 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób,  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.4, III.7, IV.6, VIII.2, X, XI, XIII; XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 

Dodatkowo 

Grammar Builder 8.2 

SB: ss. 163-164 

Photocopiables 8D 
(whatever, whoever, 
whenever, whichever, 
wherever and however) 

Classroom Presentation 



Tool Unit 8 wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Parafraza 

Praca domowa 

WB: s. 87 
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Prefixes and suffixes 

Posługiwanie się 
różnorodnymi 
przedrostkami i 
przyrostkami z różnymi 
częściami mowy 

Praca na lekcji 

SB: s. 107 

TB: ss. 127-128 

NPP Nauka i 
technika 

Państwo i 
Społeczeństwo 

 

Przedrostki i 
przyrostki 

 

Tworzenie wyrazów za 
pomocą przedrostków i 
przyrostków 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście,  

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób,  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, III.2, III.4, III.7, IV.3, IV.6, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

Dodatkowo 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

WB: s. 88 
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Trade secrets 

Rozumienie tekstu na 
temat sekretów 
producentów znanych 
produktów typu fast 
food 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 108-109 

TB: ss. 128-130 

NPP: Żywienie 

Państwo i 
społeczeństwo 

Kolokacje związane 
z produktami 
spożywczymi i ich 
produkcją, oraz 
odżywianiem się 

 

Rozumienie tekstu na 
temat sekretów 
producentów znanych 
produktów typu fast 
food 

Wypowiadanie się na 
temat nieujawniania 
sekretów przez 
producentów żywności 

 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, III.1 III.2, III.4, III.7, IV.3, IV.6, VIII.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Rozumienie tekstów pisanych: Dobieranie 

Dodatkowo 

Vocabulary builder 
SB s.145 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat uzależniających 
produktów spożywczych 
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PROJECT 
Addictive products 

Przedstawienie 
przygotowanej 
prezentacji na temat 
uzależniających 
produktów 
spożywczych 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 109 

TB: s. 130 

NPP: Żywienie 

Państwo i 
społeczeństwo 

Kolokacje związane 
z produktami 
spożywczymi i ich 
produkcją, oraz 
odżywianiem się 

 

Przedstawienie 
prezentacji na temat 
uzależniających 
produktów 
spożywczych 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przedstawianie publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowanego materiału, 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, IV.3, IV.6, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, technologii i inżynierii, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 

Praca domowa 

WB: s. 89 
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Stimulus based 
conversation 

Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego 

Praca na lekcji 

SB: s. 110 

TB: ss. 130-131 

NPP: Człowiek 

 

Wyrażenia przydatne 
dla wyrażania i 
uzasadniania opinii 
(discourse markers) 

 

 

Rozmowa na podstawie 
materiału 
stymulującego; 
wyrażanie i 
uzasadnianie swojej 
opinii oraz odnoszenie 
się do opinii innych 
osób 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, określanie 
nastawienia nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, wyciąganie wniosków wynikających z 
informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów miejsc i zjawisk, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, wyrażanie i 
opisywanie uczuć i emocji, wyrażanie pewności, przypuszczenia i 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych 

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

I, II.2, II.3, II.5, II.7, IV.1, IV.6, IV.7, IV.9, V.6, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 

Dodatkowo 

Photocopiable: Functional 
Language Practice (Giving 
and justifying an opinion) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

WB: s. 90 
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(8
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) A for and against 
essay 

Praca na lekcji 

SB: s. 111 

NPP: Nauka i 
technika 

Wyrażenia 
stosowane dla 

Pisanie rozprawki 
argumentacyjnej 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, , 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście, 



Pisanie rozprawki 
argumentującej 

 

TB: ss. 131-132 Państwo i 
społeczeństwo 

przedstawienia 
przyczyny i skutku 

 

 rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu tekstu 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie 
wypowiedzi konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

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

I, III.4, III.7, III.12, IV.6, V.6, V.8, V.12, V.13, VIII.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Wypowiedź pisemna Rozprawka argumentacyjna 

Dodatkowo 

Writing bank 

SB: s. 166 

Classroom Presentation 
Tool Unit 8 

Praca domowa 

WB: s. 91 
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Culture 8 
The Cold War 

Zimna wojna  

Praca na lekcji 

SB: s.139 

TB: ss. 164-166 

 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznanie faktów na 
temat wydarzeń z 
czasów zimnej wojny 

Wypowiadanie się na 
temat czasów zimnej 
wojny  

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie wniosków z informacji 
zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów anglojęzycznych, posiadanie wrażliwości 
międzykulturowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.4, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, IX.1, XI.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA  EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Wielokrotny wybór 
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Bletchley Park: code-
breaking and 
computers 

Poznawanie faktów o 
maszynach kodujących 
oraz osobach 
działających w tej 
dziedzinie w czasie 
drugiej wojny 
światowej w oparciu o 
materiały video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 8 

Video 8: Bletchley Park: 
code-breaking and 
computers 

 

NPP: Nauka i 
technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat maszyn 
kodujących oraz osób 
działających w tej 
dziedzinie w czasie 
drugiej wojny światowej  

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
wyciąganie wniosków z informacji przedstawionych w wypowiedzi 

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii innych osób, przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub 
rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, IV.3, IV.6, IV.8, VIII.1, IX.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje obywatelskie, kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie uczenia się 
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Literature Corner 6 

1984 by George Orwell 

Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat biografii 
pisarza oraz zjawiska 
dystopii w oparciu o 
fragmenty powieści 

Praca na lekcji 

Literature Worksheet 5 

1984 by George Orwell 

 

NPP: Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów 
oraz wypowiadanie się 
na temat biografii 
pisarza oraz zjawiska 
dystopii w oparciu o 
fragmenty powieści  

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi, 
rozpoznawanie odniesień do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i 
znaczeń symboli kulturowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w tekście; 
rozpoznawanie odniesień do kontekstu cywilizacyjno-kulturowego i 
znaczeń symboli kulturowych, interpretowanie tekstów kultury 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 

Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z teraźniejszości 
i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów , 
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, II.10, III.4, III.7, III.10, III.11, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6, IV.9, V.1, 
V.3, V.6, V.12, IX.1, X, XI, XIII, XIV 



KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 8 

Rumours 

Powtórzenie i 
utrwalenie struktur z 
rozdziału 8 (emphatic 
forms) 

Praca na lekcji 

Communicative 8 
Rumours 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Konstrukcje 
stosowane do 
wyrażenia nacisku: 
np. zdania z 
do/does/did, 
it/what/all, zaimki 
zwrotne 

 

Komentowanie 
wypowiedzi przy użyciu 
różnorodnych struktur 
emfatycznych 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
opisywanie upodobań, wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, komentowanie 
wypowiedzi uczestników dyskusji, wyrażanie uczuć i emocji 

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

I, IV.3, IV.5, IV.7, VI.3, VI.4, VI.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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Language Review Unit 
8– podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 8 

Praca na lekcji 

SB: s. 112 

TB: s. 132 

NPP: Nauka i 
technika 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 8 

 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 

Przetwarzanie: przekazywanie w języku obcym nowożytnym 
informacji sformułowanych w tym języku, przekazywanie w języku 
angielskim informacji sformułowanych w języku polskim 

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

I, III.4, III.7, III.12, IV.6, V.6, V.8, V.12, V.13, VIII.2, VIII.3, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskich 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Znajomość środków językowych, Parafraza, Tłumaczenie 
fragmentów zdań 

Dodatkowo 

Photocopiable: 

Grammar Review 8 

 

Praca domowa 

WB: ss. 92-93 
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Matura Extended Skills 
Trainer 4 

Przygotowanie do 
matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

 

Praca na lekcji 

WB: ss. 94-95 (ćw. 1-7) 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury na poziomie 
rozszerzonym 

 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, , 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów  

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 



Praca domowa 

WB: s. 95 (ćw. 8-9) 

argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie 
wypowiedzi konkluzją stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu 
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

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

I, II.2, II.5, III.4, IV.1, IV.6, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, Znajomość środków 

językowych Wielokrotny wybór, Wypowiedź pisemna Rozprawka 
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Unit 8 Progress Test. 
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End of the world 

Wypowiadanie się na 
tematbglobalnych 
katastrof oraz prób 
ocalenia jednostek i 
społeczeństw   

Praca na lekcji 

SB: ss. 114-115 

TB: ss. 134-136 

NPP: Nauka i 
technika 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Wypowiadanie się na 
temat globalnych 
katastrof oraz prób 
ocalenia jednostek i 
społeczeństw z 
wykorzystaniem 
zaawansowanego 
słownictwa 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, określanie nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi, 
rozpoznawanie znaczenia symboli kulturowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i 
poglądów innych, przedstawianie pewności, przypuszczenia, 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości, rozważanie sytuacji 
hipotetycznych, przedstawianie sposobu postępowania 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji sformułowanych w tym języku 

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

I, II.2, II.3, II.5, II.7, II.10, III.4, III.7, IV.1, IV.6, IV.9, IV.10, IV.11, 
VIII.2, X, XI, XIII, XIV  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w dziedzinie 
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 

Dodatkowo 

Vocabulary builder 
SB: s. 145 

Wordlist: SB: s. 125 

Photocopiable: 9A (End of 
the world) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

WB: s. 96 
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Elipsis and substitution 

Posługiwanie się 
operatorami, 
czasownikami 
modalnymi, 
wyrażeniami so oraz 
not…so, w celu 
uniknięcia powtórzeń 

Praca na lekcji 

SB: s. 116 

TB: ss. 136-137 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

Elipsis, substitution - 
czasowniki modalne i 
operatory oraz 
wyrażenia so oraz 
not…so, w celu 
uniknięcia powtórzeń 

 

Posługiwanie się 
operatorami, 
czasownikami 
modalnymi, 
wyrażeniami so oraz 
not…so, w celu 
uniknięcia powtórzeń 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 

Mówienie: przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób 

Pisanie: przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

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

I, II.5, II.7, III.4, IV.4, IV.6, V.4, VI.3, VII.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

MATURA  EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 

Dodatkowo 

Grammar Builder 9.1 

SB ss. 164-165 

Pronunciation 9B 
SB: s. 174 

Photocopiable 9B (Elipsis 
and substitution) 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

WB: s. 97 
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Lost civilisations 

Układanie w kolejności 
chronologicznej 
wydarzeń 
przedstawionych w 
nagraniu dotyczącym 
przyczyn upadku 
cywilizacji  

 

Praca na lekcji 

SB: s. 117 

TB: ss. 137-139 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

Kolokacje: 
czasownik + 
rzeczownik 

Układanie wydarzeń 
przedstawionych w 
nagraniu w kolejności 
chronologicznej 

Wypowiadanie się na 
przyczyn upadku 
cywilizacji 

 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
układanie informacji w określonym porządku, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi 

Mówienie: podawanie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych,  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, , korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, II.2, II.5, II.6, II.7, IV.3, IV.6, IV.7, VIII.1, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

Dodatkowo 

Wordlist 
SB: s.125 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

Przygotowanie prezentacji 
na temat dawnych 
cywilizacji 
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PROJECT 
Lost civilisations 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
minionych cywilizacji 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 117 

TB: s. 139 

 

NPP: Miejsce 
zamieszkania 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

Kolokacje: 
czasownik + 
rzeczownik 

Przedstawianie 
prezentacji na temat 
minionych cywilizacji i 
przyczyn ich upadku 

 

Mówienie: podawanie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przedstawianie publicznie w języku angielskim wcześniej 
przygotowanego materiału 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, IV.3, IV.6, IV.7, VIII.1, VIII.4, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje obywatelskie 

Praca domowa 

WB: s. 98 
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Advanced uses of the 
infinitive 

Stosowanie 
bezokolicznika w 
zaawansowanych 
konstrukcjach  

Praca na lekcji 

SB: s. 118 

TB: ss. 140-141 

NPP: Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Bezokolicznik w 
zaawansowanych 
konstrukcjach 

 

Stosowanie 
bezokolicznika w 
zaawansowanych 
konstrukcjach w 
wypowiedziach na 
temat wymierania 
języków 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji 

Mówienie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz 
wrażliwość międzykulturowa, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, III.2, III.4, IV.3, IV.6, VIII.2, IX.2, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej 

MATURA  POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Znajomość środków językowych Parafrazy 

Dodatkowo 

Photocopiable 7D: 
(Advanced uses of the 
infinitive) 

Grammar Builder 9.2 

SB: s. 165 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

WB: s. 99 
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Collocations with 
common verbs (come, 
do, put, take) 

Kolokacje z 
czasownikami: come, 
do, put, take 

Praca na lekcji 

SB: s. 119 
TB: ss. 141-142 
 

NPP: Edukacja 

Kultura 

Kolokacje z 
czasownikami: 
come, do, put, take 

 

Posługiwanie się 
kolokacjami z 
czasownikami come, 
do, put i take 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji,  

Czytanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków wynikających z informacji zawartych w 
wypowiedzi 

Mówienie: opowiadanie o doświadczeniach wydarzeniach z 
Dodatkowo 

Classroom Presentation 



Tool Unit 9 przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie swoich opinii i poglądów, 
ustosunkowywanie się do opinii innych osób 

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

I, II.2, II.5, III.4, III.7, IV.2, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, , kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Znajomość środków językowych Dobieranie 

Praca domowa 

WB: s. 100 
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Grand finale 

Rozumienie tekstu 
oraz wypowiadanie się 
na temat różnic między 
zakończeniami filmów i 
książek 

Praca na lekcji 

SB: ss. 120-121 

TB: ss. 143-144 

NPP: Kultura  Rozumienie tekstu oraz 
wypowiadanie się na 
temat różnic między 
zakończeniami filmów i 
książek 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi fragmentami tekstu, wyciąganie 
wniosków wynikających z informacji zawartych w tekście, odróżnianie 
informacji o faktach od opinii 

Mówienie: opisywanie zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości i teraźniejszości i 
przeszłości, opisywanie upodobań, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii innych 
osób 

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

I, III.2, III.4, III.5, III.7, III.8, IV.1. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 

Wordlist 
SB: s. 125 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

WB: s. 101 
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A presentation 

Przedstawianie 
prezentacji i 
odnoszenie się do 
prezentacji 

Praca na lekcji 

SB: ss. 122, 173 

TB: ss. 144-146 

NPP: Edukacja 

 

 Przedstawianie 
prezentacji i 
odnoszenie się do 
prezentacji dotyczących 
studiowania, 
zagranicznych 
wyjazdów 
wolontaryjnych i życia 
akademickiego 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, układanie informacji w 
określonym porządku, wyciąganie wniosków wynikających z 
informacji zawartych w wypowiedzi, rozpoznawanie informacji 
wyrażonych pośrednio, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi  

Mówienie: opisywanie ludzi i miejsc, opowiadanie o czynnościach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i przeszłości, opisywanie upodobań, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, i 
ustosunkowywanie się do opinii innych osób, stosowanie formalnego 
stylu wypowiedzi, adekwatnie do sytuacji 

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 

Dodatkowo 

Wordlist 
SB s. 125 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 



WB: s. 102 Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przedstawianie publicznie w języku angielskim wcześniej 
przygotowanego materiału, streszczanie w języku angielskim 
usłyszanego tekstu 

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

I, II.2, II.3, II.5, II.6, II.7, II.9, II.10, IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.12, V.6, 
VI.3, VI.4, VIII.1, VIII.4,  VIII.5, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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An opinion essay 

Pisanie rozprawki 
opiniującej 

Praca na lekcji 

SB: s. 123 

TB: ss. 146-147 

NPP: Nauka i 
technika 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Pisanie rozprawki 
opiniującej 

Czytanie: określanie intencji i nastawienia autora tekstu, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie wniosków 
wynikających z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, i ustosunkowywanie się do opinii innych osób 

Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie i ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych 
osób, stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie 
wypowiedzi konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o 
różnym charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

I, III.2, III.4, III.7, IV.1, IV.3, IV.6, V.1, V.3, V.6, V.8, V.12, V.13, X, XI, 
XII, XIII, XIV  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
kompetencje w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 

MATURA  POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Wypowiedź pisemna Rozprawka opiniująca 

Dodatkowo 

Writing Bank: s. 167 

Classroom Presentation 
Tool Unit 9 

Praca domowa 

WB: s. 103 
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Culture 9 
The developments in 
science fiction 

Rozwój gatunku 
science fiction w 
literaturze i filmie  

Praca na lekcji 

SB: s. 140 

TB: ss. 166-167 

 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

Świat przyrody 

 

 Poznanie faktów na 
temat rozwoju gatunku 
science fiction w 
literaturze i filmie   

Wypowiadanie się na 
temat literatury i filmu 
science-fiction  

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie zjawisk, opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych, 
przedstawianie publicznie w języku angielskim wcześniej 
przygotowanego materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów anglojęzycznych, posiadanie wrażliwości 
międzykulturowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, III.4, III.7, IV.2, IV.3, IV.6, VIII.1, VIII.4, IX.1, XI.2, X, XI, 
XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie 
świadomości kulturalnej 

 MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 
Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
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A brave new world in 
fiction and science 

Poznawanie faktów i 
wypowiadanie się na 
temat nauki oraz 
science fiction w 
oparciu o materiały 
video  

Praca na lekcji 

Video Worksheets 9 

Video 9: A brave new world 
in fiction and science 

 

NPP: Kultura 

Nauka i technika 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

 Poznawanie faktów i 
wypowiadanie się na 
temat nauki i polityki w 
odniesieniu do literatury 
i filmów science fiction  

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w wypowiedzi, 
wyciąganie wniosków z informacji przedstawionych w wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie pewności, przypuszczenia i 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości 

Reagowanie ustne:, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, 
pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie z opiniami innych 
osób, komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji, wyrażanie 
wątpliwości 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach audiowizualnych 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, II.5, II.7, IV.1, IV.3, IV.4, VI.4, VIII.1, IX.1, X, XI, XIII, XIV 



KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości kulturalnej, 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Life skills project 

Group Presentation: 
Our end-of-a-year trip 

Planowanie wycieczki 
na koniec roku 
szkolnego  

Praca na lekcji 

Life skills project 
worksheet 3: Group 
Presentation: Our end-of-a-
year trip 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

 

Słownictwo, struktury 
i funkcje z rozdziałów 
6-9 

 

Planowanie wycieczki: 
zbieranie informacji o 
miejscach wartych 
odwiedzenia, 
negocjowanie 

 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Mówienie: opisywanie miejsc i zjawisk, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości, przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, wyrażanie upodobań 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób, 
komentowanie wypowiedzi innych uczestników dyskusji, wyrażanie 
wątpliwości, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, 
zachęcanie, prowadzenie negocjacji, stosowanie zwrotów 
grzecznościowych 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku angielskim 
informacji zawartych w materiałach wizualnych, przedstawianie 
publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej przygotowanego 
materiału 

Inne: posiadanie pogłębionej wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
posiadanie wrażliwości międzykulturowej, dokonywanie samooceny, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 

I, III.4, III.7, IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, VI.2, IV.4, IV.8, VIII.4, VIII.5, IX.1, 
IX.2, X, XI, XII, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 
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Communicative 9 

Common sayings bluff 

Powtórzenie i 
utrwalenie słownictwa 
z rozdziału 9 (common 
sayings) 

Praca na lekcji 

Communicative 9 
Common sayings bluff 

 

NPP: Człowiek 

Życie prywatne 

 

 Odgadywanie 
znaczenia potocznych 
zwrotów i popularnych 
powiedzeń 

Słuchanie: określanie myśli głównej wypowiedzi, rozpoznawanie 
informacji wyrażonych pośrednio 

Pisanie: opisywanie ludzi i zjawisk, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości 

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

I, II.1, II.9, V.1, V.3, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 
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Language Review Unit 
9– podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności z 
rozdziału 9 

 

Praca na lekcji 

SB: s. 124 

TB: s. 147 

NPP: Żywienie 

Świat przyrody 

 

Powtórzenie słownictwa i struktur z rozdziału 9 

 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, 
rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku polskim lub 
angielskim informacji sformułowanych w języku angielskim 

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

I, III.4, III.5, VIII.2, X, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych: 

Dobieranie, , Słowotwórstwo 

MATURA EGZAMIN PISEMNY POZIOM DWUJĘZYCZNY 

Uzupełnianie grupy trzech zdań jednym brakującym słowem 

Dodatkowo 

Photocopiable 

Vocabulary review 9 

Photocopiable 

Grammar review 9 

Praca domowa 

Review Unit 9: 
WB: ss. 104-105 
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Cumulative review 5 
(I-9) 
Powtórzenie materiału 
i utrwalanie 
umiejętności z 
rozdziałów I-9 

 

 

Praca na lekcji 

WB ss. 118-119 (ćw. 1-4) 

NPP: Edukacja 

Kultura 

Nauka i technika 

Świat przyrody 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Powtórzenie materiału i utrwalanie umiejętności 
z rozdziałów I-9 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji 

Czytanie: znajdowanie w tekście określonych informacji, wyciąganie 
wniosków z informacji zawartych w tekście 

Pisanie: opisywanie przedmiotów, miejsc i zjawisk, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości i przeszłości, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów o różnym charakterze, stosowanie 
formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i uzasadnianie ich, pytanie o 
opinie, zgadzanie się lub niezgadzanie się z opiniami innych osób 

Reagowanie pisemnie: proponowanie, zachęcanie, udzielanie rady 

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

I, II.5, III.4, III.7, V.1, V.3, V.6, V.12, V.13, VI.3, VI.4, VII.8, VII.9, X, 
XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 

Dobieranie, Znajomość środków językowych Wielokrotny wybór 

Praca domowa 

WB s. 119 (ćw. 5) 
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Extended Skills trainer 
9 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 126-127 

TB: ss. 147-148 

NPP: Człowiek 

Edukacja 

Życie prywatne 

Podróżowanie i 
turystyka 

Kultura 

Państwo i 
społeczeństwo 

 

Przygotowanie do matury pisemnej na poziomie 
rozszerzonym 

Przygotowanie do matury ustnej 

Słuchanie: określanie intencji i nastawienia nadawcy wypowiedzi, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji  

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, ustosunkowywanie się do opinii i poglądów 
innych osób wyrażanie i opisywanie uczuć i emocji 

Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów z teraźniejszości 
lub przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
stawianie tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za 
i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi 
konkluzją, stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi  

Przetwarzanie wypowiedzi: przekazywanie w języku obcym 
nowożytnym informacji zawartych w materiałach wizualnych,  

Inne: dokonywanie samooceny i wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, , 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

I, II.3, II.5, III.1, III.4, III.5, IV.1, IV.3, IV.6, IV.7, V.1, V.3, V.6,V.8, 
V.12, V.13, VIII.1, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się 

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z na podstawie materiału 
stymulującego 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 

Rozumienie tekstów pisanych Wielokrotny wybór, Wypowiedź 

pisemna Rozprawka 
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Bilingual Skills Trainer 
2 

Przygotowanie do 
matury na poziomie 
dwujęzycznym 

 

Praca na lekcji 

SB: ss. 130-131 

TB: ss. 151-152 

NPP: Człowiek 

Praca 

Życie prywatne 

Kultura 

 

Przygotowanie do matury na poziomie 
dwujęzycznym 

 

Słuchanie: znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
wyciąganie wniosków z informacji zawartych w wypowiedzi 

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu lub fragmentu tekstu, 
określanie intencji i nastawienia autora tekstu, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi fragmentami tekstu, wyciąganie wniosków z 
informacji zawartych w tekście, rozpoznawanie informacji wyrażonych 
pośrednio oraz znaczeń przenośnych 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie i 
ustosunkowywanie się do opinii i poglądów innych osób, stawianie 
tezy, przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu, kończenie wypowiedzi konkluzją, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze, 
stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

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

I, II.5, II.7, III.1, III.2, III.4, III.5, III.7, III.9, IV.2, IV.6, IV.8, V.3, V.6, V.8, 
V.12, V.13, X, XI, XIII, XIV 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: Kompetencje w zakresie 
wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
uczenia się, kompetencje obywatelskie 

 MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN USTNY: Prezentacja 
na zadany temat 

MATURA POZIOM DWUJĘZYCZNY EGZAMIN PISEMNY: 

Rozumienie ze słuchu Zadania z luką, Rozumienie tekstów pisanych 

Wielokrotny wybór, Znajomość środków językowych Uzupełnianie 

grupy trzech zdań jednym brakującym słowem, Wypowiedź pisemna 

Rozprawka 

Praca domowa 

WB ss. 108-109  
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 Cumulative test 5-9 

Cumulative test I-9 



 
 


