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WSTĘP 

 

Art & Design to publikacja należąca do serii Career Paths. Podręczniki z tej serii 

polecane są dla uczniów techników lub innych szkół zawodowych o odpowiednim profilu oraz 

tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego 

zawodowego (professional English). Autorzy serii założyli, że przystępujący do poznawania 

języka zawodowego znają już podstawy gramatyki języka angielskiego, a słownictwo ogólne 

mają opanowane na tyle, że potrafią się komunikować przynajmniej na podstawowym poziomie, 

wykorzystując właściwe funkcje językowe. 

Podręcznik podzielony został na trzy części: Book 1, Book 2 i Book 3, z których każda 

zawiera 15 rozdziałów. Poszczególne części odpowiadają kolejno poziomowi A1, A2 i B1 

w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of 

Reference for Languages). 

Prezentowany rozkład materiału podzielono na następujące rubryki:  

 funkcje językowe; 

 słownictwo; 

 sprawności receptywne (czytanie i słuchanie); 

 sprawności produktywne (mówienie i pisanie). 

Materiał zawarty w podręczniku jest przeznaczony na 30 godzin lekcyjnych. Na 

realizację każdego rozdziału przeznaczono 2 godziny lekcyjne. Pod rozkładem materiału 

nauczyciel znajdzie propozycje tematów lekcyjnych. Temat pierwszej godziny nawiązuje do 

prezentowanego tekstu i sugeruje również nauczycielowi przerobienie ćwiczeń leksykalnych, co 

stanowi przygotowanie do kolejnej lekcji, podczas której uczeń będzie w sposób czynny 

korzystał z nowo poznanych słów i zwrotów. Temat drugiej jednostki lekcyjnej wprowadza 

w świat słuchania oraz sprawności produktywnych, czyli mówienia i pisania. Pod hasłem 

Mówienie 1 kryje się odtworzenie przez uczniów wysłuchanego dialogu. Natomiast Mówienie 2 

sugeruje wielokrotne powtarzanie własnych wersji tego dialogu, ze zmianą ról i wprowadzeniem 

różnych proponowanych informacji. Ponieważ mówienie często sprawia uczniom – zwłaszcza 

mniej zaawansowanym językowo – największe problemy, proponuje się przeznaczenie na 

ćwiczenie tej sprawności językowej możliwie dużej ilości czasu. Samodzielne odegranie zadanej 

roli w języku angielskim zapewni uczniom nie tylko poczucie sukcesu i zadowolenia z siebie, ale 

będzie również motywacją do dalszej pracy.  

Pisanie to ostatni element każdego rozdziału, który nauczyciel może wykorzystać jako 

pracę domową. Po przerobieniu rozdziału uczeń jest przygotowany do wykonania zadania 

samodzielnie, zna potrzebne słownictwo i poznał wzór takiej formy pisemnej.  

Wiadomo, że w nauce, zwłaszcza języka obcego, bardzo ważne jest powtarzanie 

i utrwalanie nowopoznanego materiału. Po każdych trzech rozdziałach proponuje się więc jego 

powtórkę na lekcji w dowolnej formie (np. ponowne odegranie ról, gry językowe 

wykorzystujące słownictwo zawodowe itp.) albo sprawdzian pokazujący stopień opanowania 

przerobionego materiału. 

W poniższym rozkładzie materiału zamieszczono również informacje (kolor zielony) 

dotyczące realizacji wymagań nowej podstawy programowej (NPP) w zakresie języka obcego 

ukierunkowanego zawodowo (JOZ)
1
. 

Kurs składa się z: 

 podręcznika,  

 kompletu dwóch płyt CD do użytku w klasie, które zawierają nagrania wszystkich 

dialogów prezentowanych w podręczniku (zapisy nagrań znajdują się w książce 

nauczyciela), 

 książki nauczyciela z kluczem odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się 

w podręczniku. 

                                                             

1  Efekty kształcenia w zakresie JOZ przytoczono na końcu niniejszego Wstępu. 
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Art & Design to podręcznik, który zapewni korzystającym z niego nie tylko doskonalenie 

znajomości języka angielskiego, ale także poszerzenie wiedzy w interesującym ich obszarze 

zawodowym.  

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie  

Efekty kształcenia: 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych; 

4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
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Rozkład materiału – seria CAREER PATHS: ART & DESIGN 

BOOK 3 
 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

1. Education 1 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, jakim 

pojęciem określa się 

dorobek studiów 

studenta sztuki 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, jaki rodzaj 

działalności projektowej 

obejmuje pracę w 

telewizji 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– pytanie o wykształcenie/ 

doświadczenie 

– wyjaśnianie powodów 

– pisanie podania (writing 

a letter of application) 

– słownictwo związane z 

wykształceniem 

(undergraduate, diploma, 

internship, apprentice, 

major, minor itd.) 

– zwroty używane w 

podaniu o przyjęcie na 

studia, np. I majored in … 

as an undergraduate. I 

earned a diploma in … . I 

completed an internship 

with … . I thank you for 

taking the time to consider 

my application. itd. 

– zwroty używane w 

rozmowie kwalifikacyjnej 

dot. przyjęcia na studia, 

np. What interests you 

about … ? I think this 

program is … . Have you 

worked with … ? I was an 

intern with … . I’m 

familiar with … . itd. 

Czytanie  
list (letter) – podanie o przyjęcie 

na studia podyplomowe na 

kierunku projektowanie – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa przyszłej studentki 

(prospective student) z 

dziekanem ds. rekrutacji na 

studia podyplomowe (dean of 

admissions) o jej przygotowaniu 

do studiów na kierunku 

projektowanie – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

przyszłego studenta (prospective student) 

z dziekanem ds. rekrutacji (dean of 

admission) o przygotowaniu do studiów 

na kierunku projektowanie  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których dziekan rozmawia z 

przyszłym studentem o tym, co go 

zainteresowało w programie, jakie ma 

doświadczenie w projektowaniu i jakie 

materiały dołączył do podania 

 

Pisanie 

podanie (letter of application) o 

przyjęcie na studia podyplomowe na 

kierunku projektowanie zawierające 

informacje: wykształcenie, cele w 

dziedzinie projektowania i powody do 

studiowania na tym kierunku (applying 

for a program) 

Tematy lekcji: 1. To whom it may concern. 

                          2. That’s a good attitude – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

2. Education 2 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co studenci 

przygotowują w 

ostatnim roku studiów 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie o rodzaj 

zajęć, na jakie 

uczęszczają studenci 

podczas roku akadem. 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– opisywanie planów na 

przyszłość 

– podawanie korzyści/wad  

– wyrażanie nadziei 

– pisanie opisu (writing a 

description) 

– słownictwo związane z 

wymaganiami dot. 

przyjęcia na studia 

(equivalency, 

undergraduate degree in, 

tuition assistance form 

itd.) 

– słownictwo związane z 

programem studiów 

(prerequisites, seminars, 

thesis, specialties itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie nt. planów na 

przyszłość, np. Have you 

figured out your plans for 

after graduation yet? I’m 

hoping to find a job. That’s 

a good plan. I’m sure 

you’ll find something. You 

have a really strong 

portfolio. itd. 

Czytanie  
strona internetowa (website) z 

opisem wymagań, programu 

studiów i możliwością 

kontynuacji edukacji – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga studentów 

projektowania (design students) 

o planach na przyszłość 

(szukanie pracy lub kontynuacja 

studiów) – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwójki studentów projektowania (design 

students) planach na przyszłość 

(szukanie pracy lub kontynuacja 

studiów) 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których studenci 

projektowania rozmawiają o planach na 

przyszłość po zakończeniu studiów oraz 

o zaletach i wadach każdego planu 

 

Pisanie 

opis (description) kursów w zakresie 

projektowania obejmujący korzyści 

płynące z kontynuowania edukacji oraz 

ofertę kursów (giving information) 

Tematy lekcji: 1. School of Design.  

                          2. I’m hoping to find a job – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

3. Business Types 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie o miejsca 

pracy projektantów 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie o to, jaki 

projektant nie jest 

zatrudniany przez firmę 

na pełny etat  

– uzupełnianie luk w 

zdaniach podanymi 

wyrazami 

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu/ wyrażenia 

(jednego z dwóch) 

– prowadzenie rozmowy o 

pracę 

– podanie wykształcenia 

– opisanie doświadczenia 

zawodowego 

– przedstawianie 

powodów decyzji 

– przygotowanie oferty 

pracy (writing a job 

listing) 

– rodzaje działalności (sole 

proprietorship, studio, 

partnership freelancer itd.) 

– pracownicy (specialist, 

generalist, staffer itd.) 

– słownictwo związane z 

pracą (design commission, 

do sth on an item-by-item 

basis, create promotional 

materials, handle 

incoming referrals itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o pracę, np. Can 

you tell me about … ? I 

specialized in … . What 

about your work history? I 

worked for … . I was 

responsible for … . Have 

you done any freelance 

work? Tell me more about 

… . itd. 

Czytanie  
oferty pracy (job listings) w 

zakresie projektowania – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa o pracę: pracodawca 

(employer) pyta kandydata 

(applicant) o wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe i 

projekty, przy których pracował 

– zadanie typu prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

o pracę: pracodawca (employer) pyta 

kandydata (applicant) o wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe i projekty, 

przy których pracował 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których pracodawca pyta 

kandydata o jego doświadczenie 

zawodowe i wykształcenie oraz powód, 

dla którego chce pracować w jego firmie 

 

Pisanie 

oferta pracy (job listing) dla projektanta 

zawierająca informacje: rodzaj firmy, 

projekty, nad którymi zatrudniony będzie 

pracował i dokumenty wymagane dla 

celów rekrutacji (giving information)  

Tematy lekcji: 1. Design and Publishing. 

                          2. What about your work history? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

4. Motion Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, jaki rodzaj 

projektowania 

stosowany jest w 

produkcji telewizji 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, w jakiej 

dziedzinie projektowania 

stosuje się ruchome 

obrazy 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– zamawianie usługi 

– opisywanie projektu, 

usługi 

– proponowanie usługi 

– opisywanie usług 

(describing the services) 

– techniki projektowania 

(kinetic design, broadcast 

design, title design itd.) 

– słownictwo związane z 

projektowaniem na 

potrzeby telewizji (title, 

bumper, flying logo, 

motion picture itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z projektantem, 

np. Do you have … in 

mind? Have you thought 

about using … ? It sounds 

like a good idea. Do you 

design … ? I’d love to take 

a look at that. itd. 

Czytanie  
strona internetowa (webpage) 

firmy oferującej usługi w 

zakresie projektowania 

kinetycznego dla celów 

medialnych – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa projektanta (designer) 

z klientką (client), która chce 

zamówić wykonanie napisów do 

krótkiego filmu – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

projektanta (designer) z klientem 

(client), który chce zamówić wykonanie 

napisów do krótkiego filmu 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których projektant 

rozmawia z klientem o projekcie, nad 

którym ten drugi pracuje, o możliwych 

opcjach napisów i opcjach przerywników 

promocyjnych 

 

Pisanie 

opis (description) usług świadczonych 

przez studio produkujące napisy i 

zapowiedzi programowo-filmowe 

zawierający informacje o ofercie usług 

dla filmu i telewizji oraz możliwości 

zapoznania się przez potencjalnych 

klientów z wcześniejszymi pracami 

(describing)  

Tematy lekcji: 1. Title Design and other Multimedia Design Services.  

                          2. It’s sort of a mystery – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

5. Editorial Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie rodzajów 

publikacji, przy 

powstawaniu których 

pracują projektanci  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, pod jaką 

presją pracuje się w 

dziennikach 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów o 

znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 

– pytanie o opinię/ 

wyrażanie opinii 

– udzielanie wskazówek 

– sugerowanie 

– pisanie notatki (writing a 

note) 

– pracownicy biura 

projektów (art director, 

junior designer, graphics 

editor itd.) 

– słownictwo związane z 

pracą w gazecie/ 

czasopiśmie (periodical, 

frequency, deadline, 

editorial itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o nowej pracy, 

np. How’s … going? I’m 

starting to enjoy it. It’s 

hard to get used to 

working on a deadline. It’s 

been hard keeping up with 

… . How is your art 

director? itd. 

Czytanie  
fragment poradnika dla 

pracownika (employee 

handbook) z informacjami 

dotyczącymi pracy projektanta 

w dziennikarstwie – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwojga projektantów 

(two designers) – doświadczona 

projektantka pyta nowego 

kolegę, jak mu się podoba praca 

redaktora graficznego – zadanie 

typu prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwóch projektantów (two designers), w 

której ten doświadczony pyta nowego 

kolegę, jak mu się podoba praca 

redaktora graficznego  

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których doświadczony 

projektant rozmawia z nowym 

pracownikiem o tym, jak znajduje się w 

nowej pracy oraz tłumaczy, jakie są 

terminy i jacy są autorzy tekstów 

 

Pisanie 

informacja (note) dla nowego projektanta 

pracującego w czasopiśmie zawierająca: 

wskazówki dotyczące terminowości 

prac, sugestie dot. współpracy z autorami 

i kontakt do autora notatki (giving tips) 

Tematy lekcji: 1. Blue Ridge Daily News. 

                          2. I’ll get used to it – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

6. Corporate Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, w jaki 

sposób firmy tworzą 

rozpoznawalną 

tożsamość swoją i 

swoich produktów 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, w jaki 

sposób klienci 

rozpoznają produkt i 

kojarzą go z daną firmą 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach podanymi 

wyrazami/ wyrażeniami 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania  

– przedstawianie pomysłu 

– proponowanie 

– dokonywanie wyboru 

– opisywanie projektu 

(writing a description) 

– elementy wzoru pisma 

(recipient, salutation, 

closure itd.) 

– słownictwo związane z 

wizerunkiem firmy 

(branding, corporate 

philosophy, business card, 

logo itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie nt. projektu 

nowego logo, np. Do you 

have any ideas about …?  

I think we need to go with 

… . Will it work on …? We 

can make up some 

samples. In that case, we 

should … . itd. 

Czytanie  
pismo służbowe (business letter) 

do firmy projektowej z prośbą o 

opracowanie nowego wizerunku 

korporacji – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga projektantów 

(two designers) o pomysłach na 

projekty nowego logo korporacji 

– wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwóch projektantów (two designers) o 

pomysłach na projekty nowego logo 

korporacji  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których projektanci 

rozmawiają o elementach projektu dla 

korporacji, o najlepszym układzie 

graficznym dla przekazania informacji 

oraz które projekty wyglądają najlepiej  

 

Pisanie 

opis projektów (description of 

prospective designs) dla korporacji 

zawierający informacje: kolory i kroje 

czcionki oraz układ i formuły, jakie 

zostaną wykorzystane, a także sposób 

zaprezentowania filozofii danej 

korporacji (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Corporate Design. 

                          2. Can you start working on that? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

7. Music Industry Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielenie odpowiedzi 

na pytanie o nazwę 

opakowania dla płyt CD 

– udzielenie odpowiedzi 

na pytanie, co jest 

zwykle dołączane do 

płyt CD czy LP  

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu/ wyrażenia 

(jednego z dwóch) 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– wyrażanie opinii 

– dokonywanie wyboru 

– opisywanie 

– pisanie recenzji (writing 

a review) 

– słownictwo związane z 

płytą CD z muzyką 

(packaging, jewel box, 

booklet, album cover, box 

set, re-master, re-release 

itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o projektach 

okładki na album CD, np. 

They looked really good. 

Which one did you like 

best? I think it’s a little too 

dark. Can make the band’s 

name bigger? Can you do 

some layouts for …? itd. 

Czytanie  
recenzje (reviews) opakowań na 

płyty CD z muzyką – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa muzyka (musician) z 

projektantką (designer) na temat 

proponowanej okładki na album 

CD z muzyką – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

muzyka (musician) z projektantem 

(designer) na temat proponowanej 

okładki na album CD z muzyką 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których projektant 

rozmawia z muzykiem o propozycjach 

okładki na album muzyczny, o zmianach, 

jakie trzeba wprowadzić i dodatkowych 

elementach do zaprojektowania  

 

Pisanie 

recenzja opakowania albumu 

muzycznego (review of an album’s 

packaging) zawierająca informacje: opis 

okładki, informacje w książeczce płyty 

oraz rodzaj opakowania (describing a 

product) 

Tematy lekcji: 1. Spotlight on Album Covers.  

                          2. I think you can make it work – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

8. Video Game Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie urządzeń 

służących do grania w 

gry komputerowe 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co 

wykorzystuje się, żeby 

ruchy postaci w grze 

były jak najbardziej 

realne 

– dopasowywanie 

wyrazów/wyrażeń do 

definicji 

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu/ wyrażenia 

(jednego z dwóch) 

– opisywanie problemu 

– udzielanie wskazówek 

– pisanie przypomnienia 

(writing a reminder) 

– stanowiska w firmie 

tworzącej gry 

komputerowe (concept 

artist, character artist, 

animator itd.) 

– słownictwo związane z 

grami komputerowymi 

(console, arcade, mobile 

gaming, motion capture 

itd.) 

– zwroty używane przy 

udzielaniu wskazówek, np. 

You should talk to … . 

Those go to the character 

artist. The concept artist 

will want to take a look at 

it. itd. 

Czytanie  
strona internetowa (webpage) z 

informacjami o firmie tworzącej 

gry video – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa stażysty (intern) z 

projektantką (designer),która 

udziela mu rad dotyczących 

tego, do kogo w firmie ma się 

zwracać z różnymi problemami 

– zadanie typu prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

stażysty (intern) z projektantem 

(designer), który udziela mu rad, 

dotyczących tego, do kogo w firmie ma 

się zwracać z różnymi problemami 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których projektant tłumaczy 

stażyście, jakie są obowiązki 

projektantów na różnych stanowiskach, 

do kogo się zwracać z konkretnymi 

problemami i co robić z notatkami na 

temat gry 

 

Pisanie 

przypomnienie (reminder) od projektanta 

dla stażysty zawierające nazwy dwóch 

stanowisk oraz informacje, za co każda z 

tych osób odpowiada i jaką technologię 

wykorzystuje (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Video Game Developers. 

                          2. What about the character changes? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

9. Information Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie sposobów 

pokazania statystyk w 

dokumencie 

– wymienienie sposobów 

przedstawiania 

koncepcji w sposób 

zrozumiały 

– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 

wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– opisywanie  

– wyrażanie opinii 

– sugerowanie  

– pisanie notatki (writing a 

note) 

– słownictwo związane z 

projektem broszury 

(international style, 

pictorial sign symbol, 

utility, clarity itd.) 

– słownictwo związane z 

przedstawianiem danych 

statystycznych (chart, 

graph, visual organisation 

itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o wprowadzeniu 

zmian, np. I have a few 

notes about how to 

improve it. I liked it 

overall but I think you 

really need to … . How do 

you recommend I do that? 

I don’t think you really 

need this many graphs. 

Imagine how … . See what 

I mean? itd.  

Czytanie  
e-mail (email) na temat 

projektu broszury i zmian, 

jakie należy w nim 

wprowadzić – wybór 

wielokrotny  

 

Słuchanie 1  

rozmowa redaktora (editor) z 

projektantem (designer) o 

zmianach, jakie należy 

wprowadzić w projekcie w 

celu jego poprawy – zadanie 

typu prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

redaktora (editor) z projektantem (designer) 

o zmianach, jakie należy wprowadzić w 

projekcie w celu jego poprawy  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych dialogów, 

w których redaktor omawia z projektantem 

zmiany, jakie należy wprowadzić w 

dokumencie, jak zredukować w nim szum 

informacyjny oraz sugeruje, które części 

dokumentu usunąć 

 

Pisanie 

notatka (note) dla projektanta na temat 

poprawy wizualnej strony dokumentu 

zawierająca: elementy, które powinny być 

usunięte, sposób przedstawienia różnych 

informacji i wskazanie tych elementów 

dokumentu, które są przedstawione 

poprawnie (describing changes) 

Tematy lekcji: 1. Information Design. 

                          2. I’ll send you that information – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

10. Publishing Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie części 

składowych książki  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, kto rysuje i 

koloruje ilustracje do 

książek 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu/ wyrażenia 

(jednego z dwóch) 

– przedstawianie różnych 

opcji 

– dokonywanie wyboru 

– przedstawianie zalet/wad 

– sporządzanie oferty 

pracy (writing a job 

listing) 

– słownictwo związane z 

publikacjami i ich 

przygotowaniem do druku 

(illustrator, typography, 

binding, house style itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o pracy i 

ewentualnej jej zmianie, 

np. I’m pretty tired of … .  

I don’t think it’s too 

different from … . I think 

you have to be … . But on 

the other hand, you 

wouldn’t have to … . I’m 

tired of … . I’m ready for 

… . itd. 

Czytanie  
artykuł (article) przedstawiający 

możliwości pracy i rozwoju w 

branży wydawniczej – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwojga projektantów 

(two designers) o zmianie pracy 

w wydawnictwie zajmującym 

się masową produkcją książek w 

miękkiej oprawie na pracę w 

bardziej prestiżowym 

wydawnictwie – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwóch projektantów (two designers) o 

zmianie pracy w wydawnictwie 

zajmującym się masową produkcją 

książek w miękkiej oprawie na pracę w 

bardziej prestiżowym wydawnictwie  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których projektanci 

rozmawiają o możliwościach pracy w 

innych obszarach rynku wydawniczego, 

ich zaletach i wadach oraz wymieniają 

interesujące ich aspekty pracy na rynku 

wydawniczym  

 

Pisanie 

oferta pracy (job listing) dla projektanta 

zawierająca informacje: części książki, 

nad którymi będzie pracował, korzyści 

płynące z pracy w tej branży oraz 

wymagane doświadczenie zawodowe w 

wydawnictwie (describing a job) 

Tematy lekcji: 1. Creativity and Careers in Publishing. 

                          2. I’m pretty tired of mass-market paperbacks – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

11. Advertising Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie rodzajów 

reklamy 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co agencje 

reklamowe wykupują w 

gazetach 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu/ wyrażenia 

(jednego z dwóch) 

– dokonywanie wyboru 

– zgadzanie się 

– przedstawianie 

kandydata 

– porównywanie 

– pisanie listu 

polecającego (writing a 

letter of 

recommendation) 

– stanowiska pracy w 

reklamie (creatice 

director, copywriter itd.) 

– rodzaje reklam (print ad, 

billboard, television 

commercial itd.)  

– słownictwo związane z 

reklamą (ad campaign, 

radio campaign, utilize ad 

space effectively, identify 

profitable niches in the 

market itd.) 

– zwroty używane przy 

omawianiu ofert 

kandydatów do pracy, np. 

Are you ready to review 

the candidates for …? 

They definitely have the 

strongest résumés. Which 

one are you leaning 

towards? Either of them 

would do an excellent job. 

I think we should interview 

both of them. itd. 

Czytanie  
opis pracy (job desription) na 

stanowisku  dyrektora 

kreatywnego w firmie 

reklamowej – zadanie typu 

prawda/fałsz  

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga menadżerów 

(two managers) na temat 

otrzymanych ofert od 

kandydatów na stanowisko 

dyrektora kreatywnego w firmie 

reklamowej – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwóch menadżerów (two managers) na 

temat otrzymanych ofert od kandydatów 

na stanowisko dyrektora kreatywnego w 

firmie reklamowej  

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których menadżerowie 

zastanawiają się nad kandydatami na 

stanowisko dyrektora kreatywnego, 

omawiają ich referencje i planują 

następny krok w procesie rekrutacji  

 

Pisanie 

list polecający (letter of 

recommendation) na stanowisko 

dyrektora kreatywnego zawierający 

informacje: nazwisko polecanego 

kandydata, jego/jej kwalifikacje oraz  

powody, dla których został wybrany 

spośród innych (giving reasons) 

Tematy lekcji: 1. Advertising Design. 

                          2. Which one are you leaning towards? – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

12. Environmental Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, przy pomocy 

czego wskazuje się jakąś 

lokalizacje 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co decyduje 

o tym, gdzie można/ nie 

można umieszczać 

znaków i banerów 

(transparentów) 

– dopasowanie wyrazów 

do definicji 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– opisywanie problemu  

– sugerowanie rozwiązań 

– pisanie e-maila (writing 

an email) 

– słownictwo związane z 

projektowaniem 

środowiskowym (public 

spaces, wayfinding, 

banner, information kiosk, 

signs on historic 

landmarks, coordinated 

itd.) 

– zwroty używane w 

rozmowie urbanistów, np. 

The big issue today is … . 

We have to come up with 

the replacement design. If 

we don’t replace those, 

we’ll be in big trouble. For 

now, we’re going to put up 

temporary signs. itd. 

Czytanie  
list (letter) do redakcji gazety 

z informacjami o wpływie 

złego oznakowania w mieście 

na lokalną turystykę – wybór 

wielokrotny  

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga urbanistów 

(two city planners) o potrzebie 

przygotowania nowych 

znaków i banerów w mieście 

po zniszczeniach 

spowodowanych przez 

wichurę – zadanie typu 

prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dwóch urbanistów (two city planners) o 

potrzebie przygotowania nowych znaków i 

banerów w mieście po zniszczeniach 

spowodowanych przez wichurę 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których urbaniści rozmawiają 

o niezbędnych zmianach w projektowaniu 

środowiskowym, problemach z aktualnymi 

oznakowaniami i terminie, w jakim należy 

te zmiany wprowadzić 

 

Pisanie 

e-mail (email) do wydziału planowania w 

urzędzie miasta z informacjami o tym, co 

zrobiono źle w oryginalnym projekcie, co 

należy wziąć pod uwagę w nowych 

projektach i kiedy powinny one zostać 

złożone (describing changes) 

Tematy lekcji: 1. Poor design is affecting local tourism. 

                          2. What’s on the agenda today? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 



© Express Publishing & EGIS ART & DESIGN  – BOOK 3 Rozkład materiału 

 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

13. Interior Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co projektant 

musi zrobić przed 

rozpoczęciem prac 

związanych z 

projektowaniem wnętrza 

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, jakie 

elementy wyposażenia 

można łatwo 

przestawiać 

– dopasowywanie 

wyrazów/wyrażeń do 

definicji 

– wybieranie w podanych 

zdaniach poprawnego 

wyrazu (jednego z 

dwóch) 

– omawianie zmian 

– uzgadnianie terminu 

– pisanie e-maila (writing 

an email) 

– rodzaje budowli 

(commercial, residential) 

– etapy realizacji projektów 

(draft a design, perform 

the construction and final 

decorating, create a 

backdrop itd.) 

– zwroty używane przy 

omawianiu zmian, np. I 

was hoping we could … . 

It’s about the lighting … . 

We can do that. Is there 

anything specific that …?  

He didn’t say specifically. 

itd. 

Czytanie  
broszura (brochure) z 

informacjami o usługach firmy 

projektowej – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa projektanta (designer) 

z klientką (client), która prosi o 

dokonanie zmian w projekcie 

oświetlenia w sypialni – zadanie 

typu prawda/fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

projektanta (designer) z klientem 

(client), który prosi o dokonanie zmian w 

projekcie oświetlenia w sypialni  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których klient rozmawia z 

projektantem o zaprojektowaniu domu 

lub firmy, elementach projektu i terminie 

ukończenia budowy 

 

Pisanie 

e-mail (email) do ekipy budowlanej 

zawierający: informacje dotyczące 

planów projektowych, zmiany w tych 

planach i termin ukończenia budowy 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1. Interior Design.  

                          2. It’s not too late to make changes – conversations. 



© Express Publishing & EGIS ART & DESIGN  – BOOK 3 Rozkład materiału 

 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

14. Fashion Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, kto 

przygotowuje 

modela/modelkę do 

pokazu  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, co ludzie 

noszą jako uzupełnienie/ 

dopełnienie stroju 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji  

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– pytanie o opinię 

– wyrażanie opinii 

– sugerowanie 

– dokonywanie wyboru 

– pisanie listu 

motywacyjnego 

(completing a cover 

letter) 

– słownictwo związane z 

projektowaniem mody 

(ready-to-wear design, 

mass-market, garment, 

accessory, day wear, 

draping, producing 

patterns itd.) 

– zwroty używane przy 

dokonywaniu wyboru, np. 

I’m comfortable with … .  

If you ask me, I’d say … . 

What do you recommend? 

Are you more interested in 

… or …? I guess I’d rather 

… . itd. 

Czytanie  
CV (résumé) z informacjami, w 

jakich firmach i na jakich 

stanowiskach kandydatka 

pracowała – uzupełnianie 

tabelki informacjami z tekstu 

 

Słuchanie 1  

rozmowa projektantki (designer) 

z rekruterem (job recruiter), 

który doradza jej, o którą posadę 

powinna się starać, biorąc pod 

uwagę kwalifikacje – zadanie 

typu prawda/fałsz  

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

projektanta (designer) z rekruterem (job 

recruiter), który doradza, o którą posadę 

się starać, biorąc pod uwagę kwalifikacje 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rekruter rozmawia 

ze starającym się o pracę projektantem o 

jego kwalifikacjach, przedstawia 

możliwe posady i doradza, o którą 

powinien się starać 

 

Pisanie 

list motywacyjny (a cover letter) do 

firmy projektującej modę zawierający 

informacje: doświadczenie zawodowe, 

powody, dla których starający się o pracę 

chce pracować w danej firmie oraz 

posiadane umiejętności i wiedza (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Fashion Design. 

                          2. I guess I’d rather design fabrics – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

15. Interactive Design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie jednego z 

powodów, dla których 

wzrasta zainteresowanie 

projektowaniem 

interaktywnym  

– udzielanie odpowiedzi 

na pytanie, jaki interfejs 

przyciąga uwagę 

użytkownika 

– dopasowywanie 

wyrazów/wyrażeń do 

definicji 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania 

– prowadzenie wywiadu 

– pisanie krótkiego 

artykułu (writing a brief 

article) 

– słownictwo związane z 

projektowaniem 

interaktywnym (a virtual 

replica of a physical 

object, animated interface, 

collateral, digital media, 

interactive itd.) 

– zwroty używane w w celu 

uzyskania informacji, np.  

I understand you’re an 

expert in … . What 

attracted you to the field? 

Is that right? What do you 

mean by that? Do you 

think the field will continue 

to expand with 

technology? itd. 

Czytanie  
artykuł (article) przedstawiający 

projektowanie interaktywne – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

wywiad dziennikarki 

(journalist) z projektantem 

(designer) – ekspertem od 

interaktywnego projektowania 

na temat jego doświadczenia w 

pracy w tej dziedzinie – zadanie 

typu prawda/fałsz  

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

dziennikarza (journalist) z projektantem 

(designer) – ekspertem od 

interaktywnego projektowania  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których dziennikarz 

przeprowadza wywiad z ekspertem od 

projektowania interaktywnego na temat 

jego pracy, co go skłoniło do wyboru tej 

dziedziny oraz co powoduje, że praca 

nadal jest dla niego interesująca 

 

Pisanie 

krótki artykuł (a short article) na temat 

wywiadu telewizyjnego, zawierający 

informacje: kwalifikacje gościa, co mu 

się podoba w projektowaniu 

interaktywnym i czego spodziewa się w 

przyszłości (relating TV interviews ) 

Tematy lekcji: 1. Navigation System. 

                          2. What attracted you to the field? – conversations. 

Powtórka materiału (NPP JOZ: 1, 2, 3, 4, 5)./ Test. 

 


