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Wstęp 

 
Podręcznik Starland 3 zamyka kurs przeznaczony dla klas IV–VI szkoły podstawowej. 

Seria Starland zyskała wśród nauczycieli wielu zwolenników dzięki nowoczesnemu podejściu 

do nauczania języka angielskiego, idealnie dostosowanemu do potrzeb uczniów w wieku 10–12 

lat. Za jego nowoczesnością przemawiają następujące – wymienione przez recenzentów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej – cechy: właściwe motywowanie i aktywizowanie uczniów, 

położenie nacisku na rozwój ich autonomii, kształtowanie świadomości językowej oraz 

stymulowanie kompetencji interkulturowej. Recenzenci podkreślali także holistyczne podejście 

do nauczania języka, odwołanie się do różnych stylów uczenia się i potrzeby naturalnego 

przyswajania języka.  

 

Struktura podręcznika zachęca do równomiernego i systematycznego rozwijania 

wszystkich sprawności językowych. Rozumienie tekstu czytanego ćwiczone jest przy użyciu 

różnorodnych tekstów (m.in. dialogów, e-maili i artykułów) i technik im towarzyszących, m.in.: 

zadań typu prawda/ fałsz, pytań otwartych, dobierania elementów i uzupełniania tekstów. 

Sprawność pisania rozwijana jest na bazie tekstów modelowych, w przystępny sposób 

ilustrujących prawidłową realizację zadań. Mówienie ćwiczone jest jedynie w naturalnym 

kontekście, tak aby uczniowie widzieli sens prowadzenia rozmowy.  

 

Niniejszy rozkład materiału, którego ogólne założenia i sposób prezentacji są 
kontynuacją rozkładów materiału do poprzednich podręczników serii, prezentuje zawartość 
podręcznika i zeszytu ćwiczeń z uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych  

i podsystemów języka. Przejrzysty układ tabelaryczny i wielość przykładów zaczerpniętych  

z komponentów kursu dają pełny ogląd zawartości trzeciej części kursu Starland, co pozwoli 

nauczycielom właściwie zaplanować realizację materiału w ostatniej klasie szkoły podstawowej.  

 

Rozkład materiału do podręcznika Starland 3 opiera się na następujących założeniach: 

1) nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo,  

2) praca nad każdym z ośmiu modułów zajmuje dziesięć godzin: części (a) i (b) – 4 

godziny, część (c) – 2 godziny, części (d), (e), (f) i (g) – po jednej godzinie, 

3) nauczyciel przeznacza dwie jednostki lekcyjne na utrwalenie materiału i sprawdzian po 

ukończeniu pracy nad każdym z modułów, 

4) realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego wymaga 4 godzin 

lekcyjnych. 

 

Niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że 

przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 100 godzin. 
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ROZKŁAD MATERIAŁU – STARLAND 3 
 

Str./ Ilość 
lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 0 

 

str. 4-8 

 

 

 

 

 

 

4 lekcje: 

1) …… 

2) …… 

3) …… 

4) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

sławnym nastolatku – pytania 

otwarte 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji – 

popularne zwroty: powitania i 

przedstawianie się (Pleased to meet 

you. Hello. I’m… .) 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji – 

codzienne czynności (A: What time 

do you get up? B: At 7 o’clock.) 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji – 

zajęcia wykonywane w wolnym 

czasie (A: I like listening to music 

and surfing the Internet in the 

evenings. B: Oh, I don’t like surfing 

the Internet, but I love…) 

− udzielanie informacji – zwyczaje 

żywieniowe (I think I eat too much 

meat but I don’t eat a lot of sweets. 

Also I…) 

— 
− codzienne czynności: get 

up, go to school itd.; 

− czasowniki: love, (not) like, 

not mind, hate 

− produkty żywnościowe: 

sugar, milk, bread, beef, 

soup itd. 

− zaimki osobowe i 

przymiotniki dzierżawcze 

− czasowniki can i have got 

− zaimki pytające 

− przyimki czasu 

− przyimki miejsca 

− too i enough 

− czas Present Continuous 

− przedimki a, an, the 

− some/ any; (how) much/ 

many; a lot/ lots of; (a) 

few/ (a) little 

TEMATY LEKCJI: 
1. Powitania i przedstawianie się. Daily routines – codzienne czynności: uzyskiwanie i udzielanie informacji. 

2. Making a splash! – praca z tekstem. Opowiadanie o czynnościach codziennych i wykonywanych w czasie wolnym.  

3. Tworzenie pytań, przyimki czasu i miejsca, czas Present Continuous – ćwiczenia gramatyczne. 

4. Przedimek określony i nieokreślony, some/ any. Zwyczaje żywieniowe – dialogi w parach. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: zaimki pytające; przyimki czasu i miejsca; too i enough [str. 2–3] 



 4

Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 1 – Lifestyles 

Słownictwo: zawody i profesje: model, football coach, stunt man itd. 

Słuchanie: dobieranie nazw zawodów do ilustracji 

Mówienie: udzielanie informacji: zawód, jaki uczeń chce wykonywać po zakończeniu szkoły 

 

1a – 1b 
 

str. 9-13 

 

 

 

 

4 lekcje: 

5) …… 

6) …… 

7) …… 

8) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst 

opisujący niezwykłe zawody 

– dobieranie postaci do 

opisów; tworzenie wyrażeń z 

użyciem słów z tekstu 

− czytanie: uzupełnianie tekstu 

przymiotnikami w stopniu 

wyższym i najwyższym 

− wyrażanie opinii: cechy potrzebne do 

wykonywania różnych zawodów  

(A: I think the best job for Patrick 

is… because… What do you think? 

B: I agree./ I don’t think so., itd.) 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

zachowanie i przyzwyczajenia 

− udzielanie informacji: porównywanie 

osób (np. Tracy is heavier than Sofia. 

Tracy isn’t as heavy as Paul. itd.) 

− opis czterech zawodów 

(Portfolio) 

− profesje i zawody: model, 

football coach, stunt man 

itd. 

− wyrazy i zwroty używane 

do opisu profesji i 

zawodów: stand still, 

patient, earn a living, 

dressing room, mime, 

creative, skilful itd. 

− czasy teraźniejsze: 

Present Simple i Present 

Continuous 

− przymiotniki w stopniu 

wyższym i najwyższym 

TEMATY LEKCJI: 
1. Zawody i profesje – słownictwo. Extreme jobs, extreme looks – praca z tekstem. 

2. Job qualities – słownictwo: przymiotniki. Ćwiczenia w mówieniu. 

3. Czas Present Simple i Present Continuous – porównanie czasów teraźniejszych. 

4. Stopniowanie przymiotników – stopień wyższy i najwyższy. 

 

1c 
 

str. 14-15 

 

 

 

 

2 lekcje: 

9) …… 

10) …… 

− czytanie: tekst o najlepszej 

przyjaciółce – pytania 

otwarte 

− słuchanie: dialog Mata i 

Emily – dobieranie zdań do 

osób 

− udzielanie informacji: opis osób na 

zdjęciach 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji o 

wyglądzie zewnętrznym i 

charakterze przyjaciół i członków 

rodziny (A: What does your brother 

look like? B: He’s tall and slim…) 

− artykuł do szkolnej 

gazetki opisujący 

najlepszego przyjaciela 

(Portfolio) 

− przymiotniki opisujące 

wygląd zewnętrzny i cechy 

charakteru: plump, easy-

going, honest itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 
1. My Best Friend – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.  

2. He’s got a moustache – ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 1 – Lifestyles 

 

1d 

Everyday 

English 
 

str. 16 

 

 

1 lekcja: 

11) …… 

− czytanie i słuchanie: 
rozmowa dwojga przyjaciół 

na temat wyboru właściwych 

ubrań – przewidywanie treści 

rozmowy, czytanie dialogu z 

podziałem na role, 

wyszukiwanie w dialogu 

zwrotów o podanym 

znaczeniu 

− rozmowa na temat otrzymanych w 

prezencie urodzinowym ubrań  
— 

− rodzaje ubrań: short-

sleeved T-shirt, polo-neck 

jumper, tight-fitting jeans 

itd. 

− czasowniki: go with, fit, 

match, suit 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Talking about clothes – dialogi na temat ubrań. 

 

1e 

Culture 

Corner 
 

str. 17 

 

 

1 lekcja: 

12) …… 

− słuchanie i czytanie: dwa 

krótkie teksty na temat 

nastolatków w Wielkiej 

Brytanii i Japonii – 

przewidywanie treści 

tekstów, pytania typu 

prawda/ fałsz/ brak 

informacji 

− udzielanie informacji: opis osób na 

zdjęciach  

− krótki tekst o 

młodzieżowych grupach 

subkulturowych 

− słownictwo związane z 

grupami subkulturowymi: 

tribe, identify, baggy, 

hooded top itd. 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Teenagers – porównanie nastolatków z Wielkiej Brytanii, Japonii i Polski. 

 

1f 

PSHE 
 

str. 18 

 

 

1 lekcja: 

13) …… 

− czytanie: kwiz sprawdzający 

poczucie własnej wartości – 

robienie notatek 

− wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja na temat poczucia 

własnej wartości (Portfolio)  

— 
− definicja określenia self-

respect 

− czasowniki: admit, tease 

− rzeczowniki: winner, loser, 

belief  

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Do you respect yourself? – poczucie własnej wartości: kwiz. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 1 – Lifestyles 

 

1g 

Time Out 
 

str. 19 

 

 

1 lekcja: 

14) …… 

− czytanie: kwiz – pytania typu 

prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka o tym, w jaki 

sposób możemy przyczynić 
się do zmiany świata na 

lepsze 

— 
− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu 

− kilka zdań 
wyrażających opinię 
na temat treści 

zawartych w piosence 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu: profesje i zawody, 

cechy charakteru, wygląd 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 1. Piosenka Everyone Can Change the World. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: czas Present Simple; przysłówki częstotliwości; czas Present Continuous; stopień wyższy i najwyższy przymiotnika [str. 4–7] 

− czytanie: dobieranie opisu zawodów do ich nazw [str. 8]; dobieranie osób do ich zdjęć [str. 9]; artykuł opisujący wygląd i charakter przyjaciela ucznia – układanie akapitów we 

właściwej kolejności [str. 10] 

− słuchanie: dobieranie osób do interesujących je zawodów [str. 10]; dyktando [str. 11] 

− pisanie: krótki artykuł na temat przyjaciela [str. 11] 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – podstawowe informacje o przyjacielu [str. 10]; rozmowa dotycząca warunków zatrudnienia i pracy [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

15) …… 

16) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi: 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 2 – Believe it or not! 

Słownictwo: zjawiska przyrody i katastrofy naturalne: flood, earthquake, lightning itd;  

Słuchanie: obieranie zjawisk przyrody i katastrof naturalnych do ilustracji; 

Mówienie: udzielanie informacji: zjawiska przyrody i katastrofy naturalne często spotykane w Polsce. 

 

2a – 2b 
 

str. 21-25 

 

 

 

 

4 lekcje: 

17) …… 

18) …… 

19) …… 

20) …… 

− czytanie: tekst o człowieku, 

który został kilkakrotnie 

uderzony piorunem – pytania 

typu prawda/ fałsz/ brak 

informacji  

− opisywanie okoliczności powstania 

urazów i sposobu ich leczenia 

− wymiana informacji na temat 

rozkładu dnia Sandry (A: At 11 

o’clock last Sunday Sandra was 

tidying Her room. B: No, she wasn’t 

tidying her room. She was helping 

her mum in the garden. itd.) 

– e-mail opisujący 

okoliczności wypadku, w 

wyniku którego doszło 

do urazu (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

uderzeniem pioruna: 

lightning bolt, severe burn, 

survive, cool off itd. 

− rodzaje urazów: burn one’s 

hand, sprain one’s wrist, 

hit one’s head, cut one’s 

leg itd. 

− leczenie urazów: put an ice 

pack on it; clean the 

wound; rest it; put a 

bandage on it; wear a 

plaster cast itd. 

− czasy przeszłe Past 

Simple i Past Continuous: 

zasady użycia 

− wyrażenie used to: opis 

przeszłych zwyczajów i 

nawyków 

TEMATY LEKCJI: 
1. Zjawiska przyrody i katastrofy naturalne – słownictwo. When Lightning Loves You – praca z tekstem. 

2. What happened yesterday? – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

3. Czas Past Continuous i Past Simple – porównanie czasów przeszłych. 

4. Used to – opisywanie przeszłych zwyczajów i nawyków. 

 

2c 
 

str. 26-27 

 

 

 

 

2 lekcje: 

21) …… 

22) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst 

opisujący australijskiego 

podróżnika, który zaginął w 

laotańskiej dżungli – 

przewidywanie treści tekstu; 

test wielokrotnego wyboru 

− słuchanie: kwiz na temat 

najlepszych sposobów na 

przetrwanie w ekstremalnych 

warunkach – wielokrotny 

wybór 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

wywiad z osobą, która przeżyła w 

ekstremalnych warunkach  

− krótki tekst opisujący 

myśli i emocje 

towarzyszące próbie 

przetrwania w 

ekstremalnych 

warunkach 

− e-mail opisujący 

australijskiego 

podróżnika Haydena 

Adcocka (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

przetrwaniem w trudnych 

warunkach: search party, 

keep alive, wash away itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 
1. Lucky to Be Alive! – praca z tekstem. 

2. Przetrwanie w warunkach ekstremalnych – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 2 – Believe it or not! 

 

2d 

Everyday 

English 
 

str. 28 

 

 

1 lekcja: 

23) …… 

− słuchanie i czytanie: rozmowa 

przyjaciół na temat 

dolegliwości jednego z nich – 

przewidywanie treści rozmowy 

na podstawie podanych 

wypowiedzi, pytania otwarte, 

wyszukiwanie w dialogu zdań 

o podanym znaczeniu, czytanie 

dialogu z podziałem na role 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

dolegliwości i ich leczenie 

— – dolegliwości: a toothache, 

a sore throat, a cough itd. 

– zwroty związane z 

udzielaniem i 

uzyskiwaniem informacji 

na temat zdrowia: np. 

What’s the matter? I feel 

awful. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Dolegliwości i ich leczenie – tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

2e 

Culture 

Corner 
 

str. 29 

 

 

1 lekcja: 

24) …… 

–  czytanie: dobieranie obrazków 

do powiedzeń 
− wymowa: homonimy 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja – powiedzenia w 

języku polskim związane z częściami 

ciała i ich znaczenie (Portfolio) 

− wykorzystanie 
technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 
(ICT): przygotowanie 

prezentacji – 

powiedzenia w języku 

polskim związane z 

częściami ciała 

(Portfolio) 

− powiedzenia: to hear 

sth from the horse’s 

mouth. Walls have 

ears. Don’t bite the 

hand that feeds you. 

You scratch my back 

and I’ll scratch yours. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Idiomy – ćwiczenia słownikowe. Ćwiczenia wymowy – homofony. 

 

2f 

Literacy 
 

str. 30 

 

 

1 lekcja: 

25) …… 

−  czytanie: mit o Dedalu i 

Ikarze – pytania otwarte 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

dobre i złe cechy bohaterów mitu 

− wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja streszczenia mitu 

(Portfolio) 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): przygotowanie 
prezentacji – 

streszczenie mitu 

(Portfolio) 

− słownictwo związane z 

mitem o Dedalu i Ikarze: 

powerful, labyrinth, 

creature, fall in love itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Daedalus & Icarus – praca z tekstem. Streszczanie mitu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 2 – Believe it or not! 

 

2g 

Time Out 
 

str. 31 

 

 

1 lekcja: 

26) …… 

− czytanie: kwiz – pytania typu 

prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka o optymistycznym 

podejściu do życia – pytanie 

otwarte  

— 
− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu: zjawiska 

przyrody i katastrofy 

naturalne, choroby 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 2. Piosenka Get Through. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: czas Past Continuous i Past Simple [str. 12–15]; konstrukcja used to [str. 13, 15] 

− czytanie: uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami [str. 17]; tekst na temat trzęsień ziemi – test wielokrotnego wyboru [str. 18] 

− słuchanie: relacja Nicka – wielokrotny wybór [str. 18] 

− pisanie: uzupełnianie tekstu e-maila na temat nieszczęśliwego wypadku [str. 19 

− mówienie: relacjonowanie wypadku [str. 19]; uzyskiwanie i udzielanie informacji – kurs pierwszej pomocy i kurs przetrwania [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

27) …… 

28) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi: 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 3 – Experiences 

Słownictwo: sporty ekstremalne: bungee jumping, hang-gliding, rock climbing itd.; przymiotniki do opisu sportów ekstremalnych: thrilling, tiring, challenging itd.; 

Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – sporty ekstremalne: A: I don’t like hang-gliding. B: Neither do I. It’s very dangerous. 

 

3a – 3b 
 

str. 33-37 

 

 

 

 

4 lekcje: 

29) …… 

30) …… 

31) …… 

32) …… 

− czytanie: artykuł o 

nastolatce, która przeżyła 

groźny wypadek – 

przewidywanie treści tekstu, 

pytania otwarte  

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

propozycja wspólnego uprawiania 

sportu (A: Why don’t we play 

squash? B: That’s a good idea.) 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

rozmowa o doświadczeniach  

(A: Have sou ever travelled abroad? 

B: Yes, I have. A: Where did you go? 

itd.); 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

przeprowadzenie kwizu 

− streszczenie artykułu 

− krótki tekst o sobie: 

zdania w czasie 

Present Perfect i Past 

Simple z 

wykorzystaniem 

określeń czasu 

− słownictwo związane z 

opisem tragicznego 

wypadku: shark attack, 

overcome obstacles, terror 

strike itd. 

− sprzęt sportowy: goggles, 

flippers, gloves itd. 

− słownictwo związane z 

uprawianiem sportu: play 

squash/ cricket, go white-

water kayaking itd. 

− czas Present Perfect: 

zdania twierdzące, 

pytające i przeczące, 

krótkie odpowiedzi 

− porównanie czasu 

Present Perfect i Past 

Simple 

− formy czasowników 

nieregularnych w czasie 

Present Perfect i Past 

Simple 

− określenia czasu 

występujące w czasie 

Present Perfect: just, yet, 

already, for, since, how 

long 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sporty ekstremalne – słownictwo. Shark attack – praca z tekstem. 

2. Proponowanie – ćwiczenia w mówieniu. Pisanie streszczenia. 

3. Czas Present Perfect – zdania twierdzące, przeczące i pytające, użycie. 

4. Rozmawianie o doświadczeniach. Present Perfect – określenia czasu. Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 3 – Experiences 

 

3c 
 

str. 38-39 

 

 

 

 

2 lekcje: 

33) …… 

34) …… 

− czytanie i słuchanie: tekst o 

niezwykłej sytuacji zaistniałej 

na pokładzie samolotu – 

przewidywanie treści tekstu, 

test wielokrotnego wyboru (3 

i 2 opcje) 

− słuchanie: rozmowa Alexa z 

przyjacielem na temat 

problemów zaistniałych w 

podróży – dobieranie osób do 

problemów 

− relacjonowanie: problem zaistniały 

podczas wakacji (A: Ben, what’s 

wrong? B: I’ve lost my paszport.  

B: Oh, dear! I’m so sorry. How did it 

happen? itd.) 

− krótki artykuł o 

trudnej sytuacji w 

podróży (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

niezwykłymi sytuacjami w 

podróży: declare, poison, 

reptile, release, customs 

officer itd. 

— 

TEMATY LEKCJI:  
1. Travellers’ tales – praca z tekstem. 

2. Holidays problems – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. 

 

3d 
Everyday 

English 
 

str. 40 

 

 

1 lekcja: 

35) …… 

− czytanie i słuchanie: 
propozycja wspólnego 

wyjazdu na weekend – 

przewidywanie treści 

rozmowy na podstawie 

podanych fragmentów, 

wyszukiwanie w dialogu zdań 
o podanym znaczeniu, 

czytanie dialogu z podziałem 

na role 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

zaproszenie do wspólnego 

kajakowania 

− wymowa: , ,  

— 
− wyrazy i zwroty używane 

w celu zaproponowania 

czegoś, odrzucenia 

propozycji lub jej 

przyjęcia: How about…? 

Thanks, but I can’t. That’s 

a good idea. itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń – tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

3e 

Culture 

Corner 
 

str. 41 

 

1 lekcja: 

36) …… 

− słuchanie i czytanie: dwa 

krótkie teksty opisujące 

niezwykłe wydarzenia 

sportowe – przewidywanie 

treści tekstów, uzupełnianie 

luk w zdaniach 

− wypowiedź na temat uczestnictwa w 

wybranym wydarzeniu sportowym 

— 
− słownictwo związane z 

dwoma niezwykłymi 

wydarzeniami sportowymi: 

crowd, cheer, stick, boxing 

ring  itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. My Crazy Travels – ćwiczenie w czytaniu i mówieniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 3 – Experiences 

 

3f 

PSHE 
 

str. 42 

 

 

1 lekcja: 

37) …… 

− słuchanie i czytanie: test o 

odpowiednim odżywianiu i 

uprawianiu sportów – 

przewidywanie treści tekstu, 

pytania typu prawda/ fałsz/ 

brak informacji 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja informacji na 

temat uprawiania sportów i 

stosowania diety 

— 
− słownictwo związane z 

prawidłowym 

odżywianiem się: nutrient, 

muscle, store, carbohydrate  

itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Food for Sport – uprawianie sportu a dieta. 

 

3g 

Time Out 
 

str. 43 

 

1 lekcja: 

38) …… 

− czytanie: kwiz – pytania typu 

prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka –uzupełnienie 

zdania 

— 
− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu: dyscypliny 

sportu, sprzęt sportowy 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 3. Piosenka Our Wonderful World. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: czas Present Perfect i Past Simple [20–23] 

− czytanie: tekst opisujący podróż do Niemiec – uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami [str. 25]; tekst opisujący sport ekstremalny – pytania otwarte [str. 26]  

− słuchanie: rozmowa Fiony i Stewarta – test wielokrotnego wyboru [str. 26] 

− pisanie: uzupełnianie tekstu e-maila opisującego ciekawe wakacyjne przeżycia [str. 27] 

− mówienie: relacjonowanie – opis ciekawych wakacyjnych przeżyć [str. 27]; uzyskiwanie i udzielanie informacji – oferta biur podróży [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

39) …… 

40) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi: 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 4 – Planet Matters  

Słownictwo: wyrażenia związane z problemami ekologicznymi itp.: endangered species, energy waste, air pollution itd.;  
Słuchanie: opis kilku problemów ekologicznych 

 

4a – 4b 
 

str. 45-49 

 

 

 

 

4 lekcje: 

41) …… 

42) …… 

43) …… 

44) …… 

− słuchanie i czytanie: krótkie 

opisy budowli znajdujących 

się pod ochroną – pytania 

otwarte 

− czytanie: dobieranie 

problemów związanych z 

ekologią do ich rozwiązań 

− czytanie: uzupełnianie zdań 
wyrazami z tekstu, 

czasownikiem will i strukturą 
be going to 

− udzielanie informacji – prezentacja 

na temat problemów związanych z 

ochroną budowli w Stonehenge 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja budowli 

znajdującej się pod ochroną 
(Portfolio) 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji – 

plany na najbliższą i dalszą 
przyszłość 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): krótki tekst 

opisujący budowlę 
znajdującą się pod 

ochroną (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

problemami ekologicznymi 

i ochroną zabytków: 

wasting energy, animals 

facing extinction, worship, 

vegetation, conservationist 

itd. 

− czasownik will służący 

przewidywaniu 

przyszłych zdarzeń i 
podejmowaniu 

natychmiastowych 

decyzji: zdania 

twierdzące, pytające i 

przeczące, krótkie 

odpowiedzi 

− struktura be going to 

służąca określeniu 

najbliższej przyszłości, 

planów i zamierzeń 

TEMATY LEKCJI: 
1. Monuments in Danger – słownictwo. Praca z tekstem. 

2. Problemy ekologiczne – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

3. Czas przyszły – zdania twierdzące, przeczące i pytające, użycie. 

4. Konstrukcja be going to – plany i zamierzenia. 

 

4c 
 

str. 50-51 

 

 

 

 

2 lekcje: 

45) …… 

46) …… 

− słuchanie i czytanie: krótkie 

opisy dwóch zjawisk 

pogodowych – 

przewidywanie treści tekstu, 

pytania typu prawda/ fałsz/ 

brak informacji 

− słuchanie: test wielokrotnego 

wyboru 

− udzielanie informacji – ulubiona pora 

roku: I love the rain. It calms me 

down a lot! 

− krótki wpis do 

pamiętnika (Portfolio) 

− słownictwo związane ze 

zjawiskami 

przyrodniczymi: scatter, 

break out, raining cats 

and dogs, blow, drizzle, 

howl itd. 

— 

TEMATY LEKCJI:  
1. Weird Phenomena – słownictwo. Praca z tekstem. 

2. Pogoda – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 4 – Planet Matters 

 

4d 

Everyday 

English 
 

str. 52 

 

 

1 lekcja: 

47) …… 

− czytanie i słuchanie: 
rozmowa przyjaciół na temat 

uczestniczenia w akcji 

sprzątania – dobieranie zdań 
do plakatów, wyszukiwanie w 

dialogu zdań o podanym 

znaczeniu, czytanie dialogu z 

podziałem na role, 

odgrywanie nowego dialogu 

na podstawie modelu 

− proponowanie wzięcia udziału w 

akcji sprzątania, przyjmowanie i 

odrzucanie propozycji 

— 
− słownictwo związane z 

proponowaniem czegoś, 
przyjmowaniem propozycji 

lub jej odrzucaniem: Why 

don’t we take part? That’s 

OK with me. itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Making suggestions – proponowanie. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

4e 

Culture 

Corner 
 

str. 53 

 

 

1 lekcja: 

48) …… 

− słuchanie i czytanie: krótkie 

opisy dwóch zagrożonych 

gatunków – pytania typu 

prawda/ fałsz/ brak 

informacji; 

— 
− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): tekst opisujący 

zwierzę zagrożone 

wyginięciem (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

ochroną zagrożonych 

gatunków: mammal, 

overfishing, unique, face 

extinction itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Zagrożone gatunki – opisywanie ustne i pisemne. 

 

4f 

Science 
 

str. 54 

 

 

1 lekcja: 

49) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst na 

temat warstwy ozonowej – 

uzupełnianie luk w tekście  

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja o globalnym 

ociepleniu (Portfolio) 

− wymowa dźwięków  i  

− wykorzystanie 
technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): tekst o 

globalnym ociepleniu 

(Portfolio) 

− słownictwo związane z 

warstwą ozonową: ozone 

layer, blanket, surround, 

detergent itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. The Ozone Layer – prezentacja o globalnym ociepleniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 4 – Planet Matters 

 

4g 

Time Out 
 

str. 55 

 

 

1 lekcja: 

50) …… 

− czytanie: kwiz – pytania typu 

prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka – pytanie otwarte 

— 
− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu 

− krótki tekst na temat 

tego, jak możemy 

chronić Ziemię 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu: problemy 

ekologiczne 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 4. Piosenka We Can Make a Difference. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: czas Future Simple i wyrażenie be going to [str. 28–31] 

− czytanie: tekst opisujący zagrożenia ekologiczne – test wielokrotnego wyboru [str. 33]; tekst zachęcający do troski o otaczające środowisko – pytania typu prawda/ fałsz/ brak 

informacji [str. 34] 

− słuchanie: test wielokrotnego wyboru [str. 34] 

− pisanie: uzupełnianie tekstu opisującego problem zanieczyszczonych plaży [str. 35] 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – ulubiony rodzaj pogody, wpływ pogody na samopoczucie itd. [str. 35]; rozmowa na temat zagrożonych gatunków i 

zaniedbanych budynków [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

51) …… 

52) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 5 – Safe and sound 

Słownictwo: wykroczenia i przestępstwa: drive over the speed limit, start a forest fire itd. 

Mówienie: opis obrazków z użyciem podanych wyrażeń (np. In picture A someone has robbed a bank. A police officer is chasing him.) 

 

5a – 5b 
 

str. 57-61 

 

 

 

 

4 lekcje: 

53) …… 

54) …… 

55) …… 

56) …… 

− słuchanie i czytanie: artykuł 

na temat następstw 

popełnionych przestępstw – 

przewidywanie treści tekstu, 

pytania otwarte 

− słuchanie: opowieść Johna o 

wypadku, który mu się 
przydarzył 

− relacjonowanie zdarzeń: opis 

wypadku, który przydarzył się 
Johnowi 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji z 

użyciem okresu warunkowego typu I 

i II 

− e-mail opisujący 

wypadek 
− słownictwo związane z 

popełnieniem przestępstwa: 

get caught, mistake, 

realise, freeze itd; 

− słowotwórstwo: rob – 

robbery – robber itd. 

− okres warunkowy typu 0, 

I i II – tworzenie i użycie 

TEMATY LEKCJI: 
1. Wykroczenia i przestępstwa – słownictwo. Crime Doesn’t Always Pay – ćwiczenia w czytaniu. 

2. Relacjonowanie wydarzeń – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. 

3. Okres warunkowy typu 0 i I.  

4. Okres warunkowy typu II. 

 

5c 
 

str. 62-63 

 

 

 

 

2 lekcje: 

57) …… 

58) …… 

− słuchanie i czytanie: kwiz na 

temat tego, jak przetrwać w 

dżungli –wyszukiwanie w 

tekście słów o podanym 

znaczeniu, test wielokrotnego 

wyboru 

− słuchanie: rozmowa 

przyjaciół na temat safari – 

test wielokrotnego wyboru 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

wycieczka do dżungli 

− udzielanie informacji: rady na temat 

tego, jak przetrwać w dżungli 

− uzupełnianie e-maila 

na temat wycieczki do 

dżungli (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

survivalem: stream, guide, 

downstream, rescue itd. 

— 

TEMATY LEKCJI:  
1. Safe in the Jungle? – kwiz nt. przetrwania w dżungli. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu.  

2. A Safari Trip – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 5 – Safe and sound 

 

5d 

Everyday 

English 
 

str. 64 

 

 

1 lekcja: 

59) …… 

− słuchanie i czytanie: 
rozmowa przyjaciółek na 

temat zagubionej portmonetki 

– przewidywanie treści 

rozmowy na podstawie 

podanych fragmentów, 

wyszukiwanie w dialogu 

zwrotów o podanym 

znaczeniu, czytanie dialogu z 

podziałem na role 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

zgubienie telefonu komórkowego 

— 
−  zwroty służące proszeniu o 

radę i jej udzielaniu: Could 

you…? If I were you, I’d… 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Giving advice – udzielanie rad. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

5e 
Culture 

Corner 
 

str. 65 

 

 

1 lekcja: 

60) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst na 

temat pracy jako wolontariusz 

– przewidywanie treści 

tekstu, pytania otwarte 

− udzielanie informacji: powody, dla 

których powinniśmy pomagać 
organizacjom charytatywnym 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): tekst na temat 

organizacji 

charytatywnych w 

Polsce 

− słownictwo związane z 

organizacjami 

charytatywnymi: volunteer, 

disabled, second-hand itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Wolontariat i organizacje charytatywne. 

 

5f 

PSHE 
 

str. 66 

 

 

1 lekcja: 

61) …… 

− słuchanie i czytanie: wiersz 

na temat znęcania się nad 

słabszymi – pytanie otwarte, 

dobieranie zdań do 

zawartości tekstu 

− udzielanie informacji: rady dla ofiar 

zastraszania 

− wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja na temat znęcania 

się nad słabszymi i sposobach 

zapobiegania takiemu zachowaniu 

(Portfolio) 

− wymowa: dźwięki  i  

− wykorzystanie 
technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): krótki tekst na 

temat znęcania się nad 

słabszymi i sposobach 

zapobiegania takiemu 

zachowaniu (Portfolio) 

− wyrazy i zwroty 

opisujące znęcanie się 
nad słabszymi w szkole: 

bully, punch, stamp itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Zastraszanie – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Ćwiczenia wymowy. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 5 – Safe and sound 

 

5g 

Time Out 
 

str. 67 

 

 

1 lekcja: 

62) …… 

− czytanie: kwiz – pytania typu 

prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka – wyrażanie opinii 

na temat poglądów autora 

tekstu 

− wyrażanie opinii: cechy charakteru 

prawdziwego przyjaciela 

− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu: związki wyrazowe 

opisujące wykroczenia i 

przestępstwa 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 5. Piosenka Be a Friend. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: zdania warunkowe typ 0, 1 i 2 [36–39] 

− czytanie: ogłoszenia zachęcające do udziału w akcjach charytatywnych – uzupełnianie zdań podanymi wyrazami [str. 41]; tekst na temat bezpieczeństwa na drodze – pytania 

typu prawda/ fałsz/ brak informacji [str. 42];  

− słuchanie: informacja na temat dziecięcej organizacji charytatywnej – uzupełnianie luk [str. 42]; 

− pisanie: uzupełnianie tekstu e-maila, w którym uczeń przekazuje rady koledze mającemu problemy z nauką [str. 43]; 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – problemy w szkole [str. 42]; bezpieczeństwo na ulicy i praca dla organizacji charytatywnej [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

63) …… 

64) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi 

 



 19

Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 6 – Technology & Communication 

Słownictwo: urządzenia służące komunikacji: telephone, pager, fax machine itd.; związki wyrazowe opisujące formy komunikacji: send a fax, call friends itd. 

Pisanie: tworzenie zdań z użyciem podanych wyrażeń 

 

6a – 6b 
 

str. 69-73 

 

 

 

 

4 lekcje: 

65) …… 

66) …… 

67) …… 

68) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

próbach nawiązania kontaktu 

z istotami pozaziemskimi – 

przewidywanie treści tekstu, 

zadanie wielokrotnego 

wyboru 

− czytanie: uzupełnianie zdań 
wyrazami z tekstu 

− wyrażanie opinii, uzasadnianie opinii: 

I disagree with you because…; I think 

that… 

− wymowa: dźwięki  i  

− wymyślony dialog z 

istotą pozaziemską 
− krótki tekst na temat 

spotkania z istotą 
pozaziemską (Portfolio) 

− słownictwo dotyczące 

prób nawiązania 

kontaktu z istotami 

pozaziemskimi: human 

race, spacecraft, 

transmit, launch itd. 

− zdania twierdzące i pytania 

w mowie zależnej 

− przymiotniki z końcówką  
-ing i -ed: amusing, 

amused 

− czasownik modalny 

should/ shouldn’t 

TEMATY LEKCJI:  
1. Modern Technology – słownictwo. Greetings from Planet Earth – słownictwo, ćwiczenia w czytaniu. 

2. Top Space Facts – kwiz. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

3. Mowa zależna – zdania twierdzące i pytania. 

4. Przymiotniki z końcówką -ing/-ed. Czasownik should. Ćwiczenia wymowy. 

 

6c 
 

str. 74-75 

 

 

 

 

2 lekcje: 

69) …… 

70) …… 

− słuchanie i czytanie: artykuł 

na temat dobrych i złych 

stron internetu – pytania 

otwarte 

− słuchanie: audycja radiowa – 

dobieranie argumentów do 

przykładów je ilustrujących 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

używanie komputera, korzystanie z 

internetu 

− rozprawka typu „za” i 

„przeciw” na temat 

korzystania przez 

nastolatki z telefonów 

komórkowych 

(Portfolio) 

− sprzęt komputerowy: 

webcam, speakers, 

screen itd.; 

− zwroty związane z 

korzystaniem z 

komputera: print 

documents, see one’s 

files, design a web page, 

chat online itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 
1. Is the Internet good or bad? – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. 

2. Piszemy rozprawkę: Should teenagers have mobile phones? 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 6 – Technology & Communication 

 

6d 

Time Out 
 

str. 76 

 

 

1 lekcja: 

71) …… 

− słuchanie i czytanie: 
rozmowa między 

przyjaciółmi na temat 

instrukcji użycia pamięci 

USB – przewidywanie treści 

rozmowy na podstawie 

podanych fragmentów, 

wyszukiwanie w dialogu 

zwrotów o podanym 

znaczeniu, czytanie dialogu z 

podziałem na role 

− odgrywanie dialogu — − słownictwo związane z 

obsługą sprzętu 

komputerowego: first 

insert the stick into the 

slot; then click on the file 

itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Giving instructions – obsługa komputera. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

6e 

Culture 

Corner 
 

str. 77 

 

 

1 lekcja: 

72) …… 

− czytanie i słuchanie: wpisy 

na blogu dotyczące języka 

ciała w różnych krajach – 

przewidywanie treści 

tekstów, pytania typu prawda/ 

fałsz/ brak informacji 

— 
− krótki tekst na temat 

gestów, których nie 

powinno się używać w 

Polsce 

− słownictwo związane z 

językiem ciała w różnych 

krajach: cultural slip, chat, 

insult itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Body language – język ciała w różnych krajach. 

 

6f 

History 
 

str. 78 

 

 

1 lekcja: 

73) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

rewolucji przemysłowej w 

Wielkiej Brytanii – 

przewidywanie treści tekstu 

− udzielanie informacji: pozytywne i 

negatywne strony rewolucji 

przemysłowej w Wielskiej Brytanii 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja informacji o 

rewolucji przemysłowej w USA 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 
(ICT): opis rewolucji 

przemysłowej w 

Stanach Zjednoczonych  

− słownictwo związane z 

przemysłem: child labour, 

transportation, growing 

cities, machines itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. The Industrial Revolution – rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 6 – Technology & Communication 

 

6g 

Time Out 
 

str. 79 

 

 

1 lekcja: 

74) …… 

− czytanie: kwiz oparty o 

informacje zawarte w module 

– pytania typu prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka – pytanie otwarte 

− udzielanie informacji: znaczenie 

telefonu komórkowego dla autora 

piosenki 

− przygotowanie kwizu z 

pytaniami typu prawda/ 

fałsz na podstawie 

informacji z modułu 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu (krzyżówka): 

sprzęt komputerowy 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 6. Piosenka My Mobile Phone. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: mowa zależna w czasie Present Simple; przymiotniki z końcówką -ing i -ed; czasownik should/ shouldn’t [str. 44–47] 

− czytanie: rozmowa między przyjaciółkami na temat złego traktowania jednej z nich przez kolegę – uzupełnianie tekstu podanymi zdaniami [str. 47]; tekst o latających 

samochodach – pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji [str. 50];  

− słuchanie: dobieranie osób do sposobu komunikowania się, którego używają najczęściej [str. 50] 

− pisanie: uzupełnianie krótkiej rozprawki – złe i dobre strony gier komputerowych [str. 51] 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – korzystanie z internetu [str. 50]; „kosmiczny” obóz młodzieżowy w USA i zajęcia komputerowe w Cardiff College [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

75) …… 

76) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 7 – Entertainment 

Słownictwo: programy telewizyjne: music programme, nature programme, cartoon, comedy show itd. 

 

7a – 7b 
 

str. 81-85 

 

 

 

4 lekcje: 

77) …… 

78) …… 

79) …… 

80) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst 

opisujący dwa filmy 

pokazywane podczas 

festiwalu – pytania typu 

prawda/ fałsz/ brak informacji 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

rekomendowanie filmu (A: Have you 

seen…? B: Yes, I saw it last Sunday. 

A: Did you like it? itd.) 

− robienie notatek o filmie 

− e-mail z opisem filmu: 

This film is… and it has 

great… (Portfolio) 

− słownictwo związane z 

opisem filmów: direct, 

action-packed, sequel, plot, 

release itd. 

− strona bierna – czas 

Present Simple 

− strona bierna – czas Past 

Simple 

TEMATY LEKCJI:  
1. Programy telewizyjne – słownictwo. What’s on this month? – praca z tekstem. 

2. Rekomendowanie filmu – ćwiczenia w mówieniu. E-mail z opisem filmu – ćwiczenia w pisaniu. 

3. Strona bierna – czas Present Simple. 

4. Strona bierna – czas Simple Past. 

 

7c 
 

str. 86-87 

 

 

 

 

2 lekcje: 

81) …… 

82) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

niezwykłej orkiestrze – 

przewidywanie treści tekstu, 

pytania otwarte 

− słuchanie: rozmowa na temat 

sposobów spędzania wieczoru 

poza domem – dobieranie 

− relacjonowanie wydarzeń: opis mile 

spędzonego wieczoru 

− e-mail opisujący mile 

spędzony wieczór 

(Portfolio) 

− słownictwo związane z 

kulturą i sztuką: art gallery, 

concert hall, orchestra, 

audience itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 
1. Playing with your food – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. 

2. Relacjonowanie wydarzeń – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

 

7d 
Time Out 

 

str. 88 

 

 

1 lekcja: 

83) …… 

− czytanie i słuchanie: 
rozmowa dwójki przyjaciół 

dotycząca wyboru programu 

telewizyjnego – 

wyszukiwanie w dialogu 

zwrotów o podanym 

znaczeniu, czytanie dialogu z 

podziałem na role 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

podejmowanie decyzji – wybór 

programu telewizyjnego 

− intonacja 

— — — 

TEMATY LEKCJI: 1. Choosing TV progammes – podejmowanie decyzji. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 7 – Entertainment 

 

7e 

Culture 

Corner 
 

str. 89 

 

 

1 lekcja: 

84) …… 

− słuchanie i czytanie: 
instrumenty z różnych stron 

świata – przewidywanie treści 

tekstu i sprawdzanie trafności 

przewidywań 

− uzyskiwanie i udzielanie 

informacji: instrument, na którym 

uczeń chciałby grać i dlaczego 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja na temat 

tradycyjnego polskiego instrumentu 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 
(ICT): krótki tekst o 

tradycyjnym polskim 

instrumencie  

− słownictwo związane z 

instrumentami z różnych 

stron świata: oval, brass, 

string itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Musical Instruments Around the World – prezentacja tradycyjnych instrumentów muzycznych. 

 

7f 

Science 
 

str. 90 

 

 

1 lekcja: 

85) …… 

− czytanie i słuchanie: narząd 

wzroku – pytania otwarte 
− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja na temat 

narządu słuchu 

− wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): opis narządu 

słuchu 

− części oka: sclera, cornea, 

pupil itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. What Lovely Eyes! – praca z tekstem. 

 

7g 

Time Out 
 

str. 91 

 

 

1 lekcja: 

86) …… 

− czytanie: kwiz oparty o 

informacje zawarte w module 

– pytania typu prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka – niezwykłe 

instrumenty (dyskusja) 

— 
−  przygotowanie kwizu z 

pytaniami typu prawda/ 

fałsz na podstawie 

informacji z modułu 

− powtórzenie słownictwa z 

modułu (krzyżówka): 

programy telewizyjne 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 7. Piosenka Feel The Rhytm. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: strona bierna [str. 52–55] 

− czytanie: tekst o serialu komediowym Przyjaciele – uzupełnianie tekstu czasownikami w stronie biernej [str. 55]; tekst na temat serialu Smallville – uzupełnianie tekstu 

podanymi rzeczownikami [str. 56]; tekst o budynku opery w Sydney – uzupełnianie luk [str. 58]  

− słuchanie: zasięganie informacji na temat muzeum – wielokrotny wybór [str. 58] 

− pisanie: uzupełnianie e-maila z opisem ulubionego programu telewizyjnego [str. 59] 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – zajęcia ostatniego weekendu [str. 58]; film tygodnia [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

87) …… 

88) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 8 – Places 

Słownictwo: miejska architektura, elementy wiejskiego krajobrazu: block of flats, skyscraper, woods, field itd. 

Mówienie: opis miejsca zamieszkania 

 

8a – 8b 
 

str. 93-97 

 

 

 

 

4 lekcje: 

89) …… 

90) …… 

91) …… 

92) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

odkryciu Arkaimu – 

tajemniczego starożytnego 

miasta – pytania typu prawda/ 

fałsz 

− czytanie: opisy dwóch miast 

– Krakowa i Manchesteru –  

uzupełnianie tekstu podanymi 

wyrazami 

− określanie położenia geograficznego 

polskich miast (np. Gorzów is in the 

north-west of Poland.) 

− opis miejsca 

zamieszkania (Portfolio) 

− słownictwo związane ze 

starymi cywilizacjami: 

flood, well, oven, store itd. 

− słownictwo związane z 

opisem miasta: rich, 

beautiful, historic, 

museums itd. 

− kierunki świata: north, 

north-west, north-east, west 

itd. 

− question tags – zasady 

użycia 

− zaimki względne: who, 

which, where 

− czasowniki modalne: 

must i have to 

TEMATY LEKCJI:  
1. Krajobraz miejski i wiejski – słownictwo. Life in a High-Tech Society… – praca z tekstem.  

2. Where do you live? – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

3. Question Tags – zasady tworzenia i użycia. Zaimki względne. 

4. Czasowniki must i have to. 

 

8c 
 

str. 98-99 

 

 

 

 

2 lekcje: 

93) …… 

94) …… 

− słuchanie i czytanie: tekst o 

tureckich domach drążonych 

w skałach – pytania otwarte 

− słuchanie: rozmowa trójki 

nastolatków na temat ich 

miejsc zamieszkania – 

dobieranie imion osób do 

miejsc zamieszkania i ich 

niezwykłych elementów 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

opis miejsca zamieszkania 

− krótki tekst opisujący 

miejsce zamieszkania 

ucznia (dom i okolica) 

(Portfolio) 

− słownictwo związane z 

niezwykłym miejscem 

zamieszkania: carve, cone, 

courtyard itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 
1. What a strange place to live! – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. 

2. What do you like about your home? – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.  
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 8 – Places 

 

8d 

Time Out 
 

str. 100 

 

 

1 lekcja: 

95) …… 

− czytanie i słuchanie: 
rozmowa: wakacyjny wyjazd 

do Hiszpanii – 

przewidywanie treści 

rozmowy na podstawie 

podanych fragmentów, 

wyszukiwanie w dialogu 

zwrotów o podanym 

znaczeniu, czytanie dialogu z 

podziałem na role 

− uzyskiwanie i udzielanie informacji: 

wakacyjny wyjazd 

− wymowa dźwięków: ,  i  

— — — 

TEMATY LEKCJI: 1. Talking about holidays – wakacje. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 

 

8e 

Culture 

Corner 
 

str. 101 

 

 

1 lekcja: 

96) …… 

− słuchanie i czytanie: wpis na 

blogu na temat sposobów 

spędzania wolnego czasu w 

Kanadzie – pytania otwarte 

— 
− kwestionariusz na temat 

sposobu spędzania 

wolnego czasu przez 

nastolatki w mieście/ na 

wsi 

− wpis na blogu dotyczący 

sposobu spędzania 

wolnego czasu przez 

ucznia  

− słownictwo związane ze 

spędzaniem wolnego czasu: 

water park, local rink, 

hang out itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Free-Time Activities in Canada – praca z tekstem. Ćwiczenia w mówieniu.  

 

8f 

History 
 

str. 102 

 

 

1 lekcja: 

97) …… 

− czytanie i słuchanie: tekst o 

życiu w starożytnym Egipcie 

– pytania typu prawda/ fałsz/ 

brak informacji 

− wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT): prezentacja na temat życia 

w starożytnym Egipcie (Portfolio) 

− wykorzystanie 
technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 
(ICT): tekst na temat 

życia w starożytnym 

Egipcie (Portfolio) 

− słownictwo związane ze 

starożytnym Egiptem: 

ancient, craftsman, brick, 

flat roof itd. 

— 

TEMATY LEKCJI: 1. Life in Ancient Egypt – życie w starożytnym Egipcie. 
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Str./ Ilość 

lekcji/ Data 

Sprawności językowe: 
Słownictwo Gramatyka 

słuchanie, czytanie mówienie pisanie 

Moduł 8 – Places 

 

8g 

Time Out 
 

str. 103 

 

 

1 lekcja: 

98) …… 

− czytanie: kwiz dotyczący 

Europy – wielokrotny wybór; 

kwiz oparty o informacje 

zawarte w module – pytania 

typu prawda/ fałsz 

− czytanie i słuchanie: 
piosenka – uzupełnianie 

zdania 

— 
− przygotowanie kwizu 

z pytaniami typu 

prawda/ fałsz na 

podstawie informacji z 

modułu  

− powtórzenie słownictwa z 

modułu – test 

wielokrotnego wyboru 

— 

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z modułu 8. Piosenka City Life. 

Zeszyt ćwiczeń: 

− gramatyka: question tags; zdania względne; czasowniki modalne must i have to [str. 60–63] 

− czytanie: tekst opisujący Barcelonę – uzupełnianie luk zaimkami względnymi [str. 62]; tekst opisujący życie w średniowieczu – pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji [str. 

66] 

− słuchanie: rozmowa Amy i Sama na temat szkolnego projektu – dobieranie osób do ich ulubionych miejsc [str. 66] 

− pisanie: uzupełnianie tekstu e-maila opisującego nowy dom [str. 67] 

− mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji – dom lub mieszkanie ucznia [str. 66]; wycieczki poza miasto [str. 68–71] 

 

2 lekcje: 

99) …… 

100) …… 

TEMATY LEKCJI: 
1. Sprawdzian. 

2. Omówienie sprawdzianu. 

 

Uwagi 

 

 


