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Wstęp 
 

 Express Publishing: Egzamin gimnazjalny – Repetytorium. Poziom podstawowy  
i rozszerzony to publikacja adresowana do uczniów gimnazjów przygotowujących się  
do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Materiał znajdujący 
się w Repetytorium (poziom A2-B1 w skali przyjętej przez Radę Europy) jest zgodny  
z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi zapisanymi w nowej podstawie programowej.  

W Repetytorium szczegółowo opracowano wszystkie wymagane na egzaminie 
zakresy tematyczne, z których 14 ujęto w oddzielnych modułach, a temat poświęcony 
elementom wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego, o kraju ojczystym oraz tematyce 
integracji europejskiej – w pięciu sekcjach zatytułowanych Culture. W ramach kaŜdego 
tematu uczeń ma moŜliwość powtórzenia, przećwiczenia i utrwalenia materiału leksykalnego 
(zob. słowniczek w sekcji Vocabulary Bank) za pomocą urozmaiconych ćwiczeń oraz 
ciekawych i – co waŜne – aktualnych tekstów do słuchania i czytania. Nieocenioną pomocą 
dla uczniów przygotowujących się do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest sekcja 
Writing Bank ułatwiająca tworzenie wypowiedzi pisemnych. Z kolei sekcja Functions  
& Notions, zawierająca przydatne zwroty i wyraŜenia osadzone w kontekstach sytuacyjnych, 
ułatwi przygotowanie do części egzaminu „Znajomość funkcji językowych” (poziom 
podstawowy). Na końcu publikacji zamieszczono sekcję Grammar Section z obszernymi 
wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i bogatym materiałem ćwiczeniowym, Przykładowe 
zestawy egzaminacyjne oraz Zapisy nagrań. Dzięki powyŜszym zaletom Repetytorium 
pozwala na systematyczne i kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.  

 Szczegółowy rozkład materiału do Express Publishing: Egzamin gimnazjalny – 
Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony zaprezentowano poniŜej, wg kolejnych 
modułów publikacji, w trzech tabelach, z których kaŜdą podzielono na sześć części. W 
obrębie jednego modułu w pierwszej tabeli ujęto kolejno słownictwo, gramatykę 
(powtórzenie) oraz cztery główne sprawności językowe. Tabele druga i trzecia, oprócz 
słownictwa i gramatyki, obejmują poszczególne części egzaminu gimnazjalnego odpowiednio 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz dodatkowo sprawność mówienia. W tabelach 
zamieszczono kolejny numer lekcji oraz miejsce wykropkowane słuŜące do wpisania daty 
zajęć (dodatkowo wyróŜniono kolorem). Ponadto tabele zawierają propozycje tematów 
lekcji , a takŜe odnośniki do konkretnych stron w podręczniku. Na końcu kaŜdego modułu 
opisano zarówno funkcje j ęzykowe związane ze sprawnościami produktywnymi (czyli 
mówieniem i pisaniem), jak równieŜ wymagania szczegółowe zapisane w nowej podstawie 
programowej.  

Z podręcznika moŜna korzystać zarówno w szkole, jak i w domu do samodzielnej 
pracy ucznia. W tym pierwszym przypadku Repetytorium moŜe słuŜyć jako podręcznik 
przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub 
stanowić uzupełnienie ogólnego kursu języka angielskiego juŜ od klasy pierwszej.  

PoniŜszy rozkład materiału zakłada, Ŝe nauczyciel dysponuje trzema jednostkami 
lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad kaŜdym z piętnastu modułów zajmie cztery do pięciu 
godzin. Na realizację sekcji Przykładowe arkusze egzaminacyjne przeznaczone zostały cztery 
godziny. Ponadto przyjmuje się, Ŝe część zadań (szczególnie ćwiczeń leksykalnych) uczeń 
wykona indywidualnie jako pracę domową.  

Niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i moŜe podlegać modyfikacjom, 
szczególnie Ŝe przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 80 godzin zajęć w trzeciej klasie 
gimnazjum.  



Rozkład materiału – Express Publishing: Egzamin gimnazjalny – Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony 
 

Nr  
lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP – WS  1.1) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

1  
 

…… 

− wygląd 
zewnętrzny 

− ubrania/ odzieŜ 
− dane personalne 
− cechy charakteru  
− uczucia i emocje 
− zainteresowania  
− imiesłowy (np. 

terrifying – 
terrified) 

− wyraŜenia: to be 
keen on/ fond of/ 
crazy about, can/ 
can’t stand, 
(don’t) like, hate 

 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
132-133)  

− to be 
− to have (got) 
− zaimki, formy 

dzierŜawcze 
− przymiotniki, 

stopniowanie 
przymiotników  

− przysłówki 
− czasy Present Simple, 

Present Continuous  
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (to be, have got, 
zaimki, str. 162-163)  
Rozdz. 4 (Present Simple, 
Present Continuous, str. 
169-173)  
Rozdz. 10 (Przymiotniki, 
przysłówki, str. 186-189) 

– − dwa krótkie teksty 
opisujące, jak ubrani są 
Ann i Jim  

− zdania opisujące cechy 
charakteru róŜnych 
osób – wybieranie 
jednego z trzech 
podanych słów  

− zdania opisujące 
uczucia i emocje – 
wybieranie właściwego 
imiesłowu  

− opisywanie osób na 
ilustracji – wiek, 
wzrost, budowa, włosy, 
oczy, znaki szczególne, 
wygląd  

− opisywanie, jak uczeń 
zazwyczaj ubiera się 
latem i zimą, a jak jest 
ubrany dzisiaj  

− zadawanie pytań o 
dane osobowe i 
odpowiadanie na takie 
pytania 

− rozmowa z kolegą/ 
koleŜanką na temat 
znajomych i rodziny 

− opowiadanie o tym, co 
ucznia ostatnio 
przestraszyło, 
zasmuciło itd. 

− praca w parach – 
tworzenie postaci 
pozytywnego i 
negatywnego bohatera 
powieści – wygląd 
zewnętrzny, ubranie, 
charakter 

 
Functions & Notions (str. 
124-125) 

− przyporządkowywanie 
wyrazów do podanych 
nagłówków (wiek, 
wzrost, budowa itd.) 

− uzupełnianie tabelki 
wyrazami słuŜącymi do 
opisu ubrania  

− wypełnianie formularza 
– dane personalne  

− dobieranie 
przymiotników o 
przeciwstawnych 
znaczeniach  

− uzupełnianie zdań 
podanymi wyrazami 

− przyporządkowywanie 
zainteresowań do 
odpowiedniej kategorii 
(indoor, outdoor) 

str. 
4-5 

Temat lekcji: Człowiek – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, podawanie danych personalnych.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP – WS  1.1) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
2  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o róŜnych 
rodzajach ubrań – 
dobieranie rodzaju 
ubrania do osoby  

− ogłoszenia trzech 
młodzieŜowych 
zespołów teatralnych – 
dobieranie właściwego 
ogłoszenia do podanych 
pytań, analiza zadania 

– − dobierane właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań – 
analiza zadania 

− dobierane właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań  

MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
132-133) 

 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (to be, have got, 
zaimki, str. 162-163)  
Rozdz. 4 (Present Simple, 
Present Continuous, str. 
169-173)  
Rozdz. 10 (Przymiotniki, 
przysłówki, str. 186-189) 

− opowiadanie o najchętniej noszonych ubraniach  
− podanie ośmiu przymiotników opisujących cechy charakteru i wyjaśnianie ich znaczenia za pomocą synonimów, 

antonimów lub przykładowych zdań  
 
Functions & Notions (str. 124-125, 128-129)  

str. 
6-7 

Temat lekcji: Analiza zadań typu egzaminacyjnego (dobieranie) – rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych. 

3 
 

…… 

− pięć krótkich tekstów – 
wybór wielokrotny 

− cztery krótkie teksty – 
wybór wielokrotny, 
analiza zadania 

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
słowami – wybór 
wielokrotny  

– 

MÓWIENIE  

− czasowniki: go 
with, fit, suit, 
match  

 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
132-133) 

 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (to be, have got, 
zaimki, str. 162-163)  
Rozdz. 4 (Present Simple, 
Present Continuous, str. 
169-173)  
Rozdz. 10 (Przymiotniki, 
przysłówki, str. 186-189) 

− opowiadanie koledze/ koleŜance o włamaniu do domu sąsiada i składaniu zeznań na policji w charakterze 
świadka  

 

str. 
8-9 

Temat lekcji: Analiza zadań typu egzaminacyjnego (wybór wielokrotny) – rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych. 

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 1 – CZŁOWIEK (NPP – WS  1.1) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

4  
5 
 

…… 
 

…… 

− dwa teksty (opis 
incydentu i hobby) – 
wybór wielokrotny 

− informacje na temat 
czterech osób i pięciu 
klubów internetowych 
– dobieranie osoby do 
klubu odpowiadającego 
jej zainteresowaniom, 
analiza zadania 

– − e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
poznanej na obozie 
ciekawej osobie – 
analiza zadania 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
poznanej w klubie 
sportowym ciekawej 
osobie  

 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 219) 

PISANIE I MÓWIENIE  

− develop films, 
chat online, surf 
the Net, fitness 
fanatic, improve 
skills, snap 
photos, warm-up 
exercises, extreme 
sports  

 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
132-133) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (to be, have got, 
zaimki, str. 162-163)  
Rozdz. 4 (Present Simple, 
Present Continuous, str. 
169-173)  
Rozdz. 10 (Przymiotniki, 
przysłówki, str. 186-189) 

− pisanie kilku zdań na temat tego, do którego klubu internetowego uczeń by przystąpił i dlaczego  
− opowiadanie o swoim wyborze klubu internetowego  

str. 
10-11 

Temat lekcji: 1. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych (dobieranie), rozumienie ze słuchu (wybór wielokrotny).  
                        2. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony (c.d.): wypowiedź pisemna (e-mail).  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 2 – DOM (NPP – WS 1.2) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

6  
 

…… 

− typy domów  
− pomieszczenia w 

domu/ mieszkaniu  
− wyposaŜenie 

domu/ mieszkania 
− obiekty 

znajdujące się w 
mieście (np. fire 
station, train 
station, sports 
centre)  

− miejsce 
zamieszkania (np. 
on the outskirts, in 
the suburbs, by 
the river) 

− czynności 
wykonywane w 
domu (np. do the 
washing-up) 

− opis domu  
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
134-135)  

− konstrukcja there is/ 
there are  

− określniki some/ any 
− przyimki miejsca, 

kierunku i czasu 
− czasy Past Simple i 

Past Continuous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 3 (There is/ there 
are; Określniki some/ 
any; Przyimki miejsca, 
kierunku i czasu, str. 166-
168)  
Rozdz. 5 (Czasy Past 
Simple i Past Continuous, 
str. 174-176)  

– − tekst o salonie w domu 
państwa Smith 

− odpowiadanie na 
pytania dotyczące 
miejsca zamieszkania: 
typ budynku, liczba 
pokoi, wyposaŜenie 
pokoju ucznia  

− opowiadanie, jakie 
przedmioty znajdują 
się w jakim 
pomieszczeniu 

− opowiadanie, jakie 
urządzenia znajdują się 
w domu/ mieszkaniu 
ucznia 

− wymienianie obiektów 
znajdujących się w 
miejscu zamieszkania 
ucznia 

− opisywanie miejsca 
zamieszkania i miejsca 
spędzenia wakacji 

− opowiadanie o tym, kto 
w rodzinie ucznia 
wykonuje określone 
czynności  

− porównywanie salonu 
w domu państwa Smith 
z podobnym pokojem 
w domu/ mieszkaniu 
ucznia 

− podpisywanie ilustracji: 
typy budynków, 
pomieszczenia, 
wyposaŜenie  

− dopasowywanie do 
siebie części wyrazów/ 
wyraŜeń  

− wstawianie 
czasowników w celu 
utworzenia nazw 
czynności 
wykonywanych w 
domu  

− wstawianie przyimków 
w opisie salonu w 
domu państwa Smith 

str. 
12-13 

Temat lekcji: Mój dom/ pokój – opisywanie. Konstrukcja there is/ are – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Powtórzenie czasów teraźniejszych. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 2 – DOM (NPP – WS 1.2) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
7  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o domach – 
dobieranie ulubionego 
typu domu do osób  

− trzy ogłoszenia o 
domach/ mieszkaniach 
do wynajęcia – 
dobieranie opisów do 
podanych pytań, analiza 
zadania 

– − dobierane właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań – 
analiza zadania 

− dobierane właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań  

MÓWIENIE I PISANIE  

− front garden, bay 
windows, peaceful 
surroundings, 
fully furnished, 
ensuite bathroom  

− czasowniki: rent, 
let, hire, afford, 
sell  

− rzeczownik: sale  
 
 
Vocab Bank (str. 
134-135) 

 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 3 (There is/ there 
are; Określniki some/ 
any; Przyimki miejsca, 
kierunku i czasu, str. 166-
168)  
Rozdz. 5 (Czasy Past 
Simple i Past Continuous, 
str. 174-176) 

− pisanie krótkiego ogłoszenia o wynajęciu komuś swojego domu/ mieszkania  
− pisanie kilku zdań na temat miejsca, w którym uczeń wolałby mieszkać  
− opowiadanie o miejscu, w którym uczeń wolałby mieszkać (na podstawie napisanych zdań) 
− uzupełnianie luk w zdaniach podanymi słowami  

str. 
14-15 

Temat lekcji: Dom do wynajęcia – analiza zadań typu egzaminacyjnego (dobieranie): rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, rozumienie ze 
słuchu. 

8 
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybór odpowiedzi na 
podane pytania) – wybór 
wielokrotny 

− cztery krótkie teksty – 
wybór wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny, analiza 
zadania 

MÓWIENIE I PISANIE  

− czasowniki: go 
with, fit, suit, 
match  

 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
134-135) 

 
 
Grammar Section  
Rozdz. 3 (There is/ there 
are; Określniki some/ 
any; Przyimki miejsca, 
kierunku i czasu, str. 166-
168)  
Rozdz. 5 (Czasy Past 
Simple i Past Continuous, 
str. 174-176) 

− pisanie kilku zdań na temat Ŝycia w jurcie  
− opowiadanie o Ŝyciu w jurcie (na podstawie napisanych zdań)  
 

str. 
16-17 

Temat lekcji: Visit Dalmeny House – zadania typu egzaminacyjnego (wybór wielokrotny, dobieranie).  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 2 – DOM (NPP – WS 1.2) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

9  
10 
 

…… 
 

…… 

− dwa teksty (zakup 
wyposaŜenia mieszkania i 
opis preferowanego 
miejsca zamieszkania) – 
wybór wielokrotny 

− tekst na temat włamań 
do domów – dobieranie 
nagłówków do 
akapitów, analiza 
zadania 

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów – analiza 
zadania 

− uzupełnianie zdań 
odpowiednimi formami 
wyrazów z nawiasów – 
układanie fragmentów 
zdań  

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
przeprowadzce i 
nowym pokoju  

 
 
 
 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 219) 

PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
134-135) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 3 (There is/ there 
are; Określniki some/ 
any; Przyimki miejsca, 
kierunku i czasu, str. 166-
168)  
Rozdz. 5 (Czasy Past 
Simple i Past Continuous, 
str. 174-176) 

− odpowiadanie na pytanie o intencje autora tekstu na temat włamań i wyraŜanie opinii na temat tekstu  
− opowiadanie o tym, jak uchronić swój dom przed włamaniem (na podstawie tekstu)  

str. 
18-19 

Temat lekcji: 1. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych.  
                        2. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony (c.d.): znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna (e-mail).  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 3 – SZKOŁA (NPP – WS 1.3) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

11  
 

…… 

− przedmioty 
nauczania  

− osoby związane 
ze szkołą (np. 
head teacher, 
classmate) 

− przymiotniki 
opisujące uczniów 
i nauczycieli (np. 
gifted, patient, 
demanding) 

− przybory szkolne  
− pomieszczenia 

szkolne (np. 
library, canteen, 
ICT suite) 

− typy szkół 
− Ŝycie szkolne (np. 

do one’s best at 
school, get a good 
mark, cheat in the 
exam) 

 
Vocab Bank (str. 
136-137)  

− liczebniki główne i 
porządkowe  

− czasy Past Simple vs. 
Present Perfect, Past 
Perfect  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (Liczebniki 
główne i porządkowe, str. 
164)  
Rozdz. 6 (Czasy Present 
Perfect, Past Perfect, str. 
177-180) 

– − dobieranie nazw 
przedmiotów nauczania 
do ich opisów 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami 

− dobieranie nazw 
przyborów szkolnych 
do ich definicji  

− uzupełnianie zdań 
właściwymi wyrazami 
– wybór jednej z trzech 
opcji 

− rozmowa na temat 
podobieństw/ róŜnic 
między systemem 
edukacji w Anglii i 
Polsce – praca w 
parach 

− opisywanie typowego 
dnia w szkole i 
porównywanie go z 
typowym dniem 
kolegi/ koleŜanki – 
praca w parach  

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy przedmiotów 
nauczania i przyborów 
szkolnych  

− kilka zdań na temat 
(nie)lubianych 
przedmiotów nauczania 
z podaniem wyjaśnienia 
takiego stanu rzeczy 

− przyporządkowywanie 
nazw miejsc do 
odpowiedniej kategorii 
(inside/ outside school)  

str. 
20-21 

Temat lekcji: Szkoła – słownictwo, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Powtórzenie – liczebniki, zaimki wskazujące i czasy przeszłe. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 3 – SZKOŁA (NPP – WS 1.3) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
12  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o przedmiotach 
nauczania – dobieranie 
ulubionych przedmiotów 
nauczania do osób  

− ogłoszenie na temat 
obozu typu e-camp – 
zadanie typu T/ F, 
analiza zadania 

− uzupełnianie dialogu 
podanymi słowami – 
wybór wielokrotny  

− dobierane właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

− rzeczowniki: 
term, class, 
course, mark, 
score  

− czasowniki: score, 
mark  

 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
136-137) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (Liczebniki 
główne i porządkowe, str. 
164)  
Rozdz. 6 (Czasy Present 
Perfect, Past Perfect, str. 
177-180) 

− wyszukiwanie synonimów podanych wyrazów/ wyraŜeń – praca w parach 
− zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi do tekstu o obozie typu e-camp – praca w parach  
− pisanie dwóch powodów za i przeciw wyjazdowi na obóz typu e-camp  
− uzupełnianie luk w zdaniach podanymi słowami  

str. 
22-23 

Temat lekcji: E-camp – praca z tekstem. Analiza zadań typu egzaminacyjnego: rozumienie tekstów pisanych/ ze słuchu, znajomość funkcji/ środków językowych. 

13 
 

…… 

− monolog Pauli o 
doświadczeniach 
związanych z edukacją – 
zadanie T/ F 

− trzy krótkie teksty 
(dobieranie zdania 
podsumowującego 
kaŜdy z nich) – wybór 
wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− dobieranie reakcji w 
j.ang. do sytuacji w 
j.pol. – wybór 
wielokrotny, analiza 
zadania 

MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
136-137) 

 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (Liczebniki 
główne i porządkowe, str. 
164)  
Rozdz. 2 (Liczba mnoga/ 
Zaimki wskazujące, str. 
165)  
Rozdz. 6 (Czasy Present 
Perfect, Past Perfect, str. 
177-180) 

− opowiadanie o szkole – zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę; zajęcia, w których uczeń uczestniczy i czy 
je lubi; zajęcia, jakie chętnie widziałby w swojej szkole  

str. 
24-25 

Temat lekcji: Zadania typu egzaminacyjnego. Reagowanie na sytuacje. Zajęcia pozalekcyjne w mojej szkole – ćwiczenia w mówieniu.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 3 – SZKOŁA (NPP – WS 1.3) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

14  
15 
 

…… 
 

…… 

− opowiadanie Jenny o 
szkole – zadanie T/ F  

− informacje o osobach i 
opisy klubów – 
dobieranie właściwego 
klubu do kaŜdej z osób, 
analiza zadania 

− uzupełnianie zdań – 
transformacje ze 
słowem kluczem  

− analiz przykładowego 
listu – poprawianie 
błędów 
interpunkcyjnych  

− list z obozu sportowego 
w USA do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii  

 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 217) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

− short stories, free 
time, field sport, 
magic tricks, 
membership fee, 
fresh air  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
136-137) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 1 (Liczebniki 
główne i porządkowe, str. 
164)  
Rozdz. 6 (Czasy Present 
Perfect, Past Perfect, str. 
177-180) 

− wyszukiwanie synonimów w opisach klubów  
− pisanie kilku zdań na temat klubu, do którego uczeń chciałby przystąpić  
− przedstawianie klasie swojego wyboru (na podstawie napisanych zdań) 

str. 
26-27 

Temat lekcji: 1. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu.  
                        2. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony (c.d.): znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna (list).  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

CULTURE I – ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH OBSZARU J ĘZYKA ANGIELSKIEGO (NPP III.0 – WS  1.14, NPP III.1 – WS 1.15) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 
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…… 

Republika Irlandii i 
USA:  
− geografia (np. 

northwest of, mild 
climate, variety of 
landscapes) 

− flaga (np. the 
Stars and Stripes) 

− ludność, stolice, 
języki urzędowe, 
waluty 

− święta państwowe 
(np. St. Patrick’s 
Day) 

− potrawy (np. 
Irish stew, roast 
turkey) 

− atrakcje 
turystyczne (np. 
landmarks, the 
Cliffs of Moher) 

– – − tekst o Republice 
Irlandii – wyszukiwanie 
informacji: zadanie T/ F  

− tekst o USA – 
wyszukiwanie 
informacji: 
odpowiadanie na 
pytania 

− zbieranie informacji na 
temat Irlandii i USA 
(ICT: technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) 

− odpowiadanie na 
pytanie: What do you 
know about Ireland? 
oraz na podane pytania 
dotyczące USA  

− prezentacja zebranych 
informacji na temat 
Irlandii i USA 

− dobieranie 
przymiotników i 
rzeczowników w celu 
utworzenia wyraŜeń  

− tworzenie zdań na 
temat Irlandii i USA z 
wykorzystaniem 
podanych wyraŜeń 

str. 
28-29 

Temat lekcji: Przygotowujemy prezentacje na temat Republiki Irlandii i Stanów Zjednoczonych. 

17  
 

…… 
Temat lekcji: Powtórzenie materiału z Modułu 1-3.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 4 – PRACA (NPP – WS 1.4) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

18  
 

…… 

− popularne zawody  
− czynności 

związane z 
wykonywanymi 
zawodami (np. fly 
planes, make 
bread) 

− miejsca pracy (np. 
hospital, court, 
salon)  

− cechy potrzebne 
do wykonywania 
zawodów (np. 
fashion designer – 
creative, athlete – 
fit)  

− warunki pracy i 
zatrudnienia (np. 
job advert, well-
paid, part-time, 
apply, vacancy) 

− kolokacje z work i 
job (np. find a job, 
be at work) 

 
Vocab Bank (str. 
138-139)  

− słowotwórstwo – 
przyrostki: -er, -ist,  
-ian, -or  

− liczba mnoga  
− zaimki wskazujące 

(this, that, these, 
those)  

− czasy przyszłe Future 
Simple, be going to, 
Present Continuous 
(future meaning)  

− zdania czasowe – 
wyraŜenia czasu: 
while, before, after, 
until/ till, as, when, 
whenever, once, as 
soon as, as long as, by 
the time, etc.  

 
 
Grammar Section  
Rozdz. 2 (Liczba mnoga/ 
Zaimki wskazujące, str. 
165)  
Rozdz. 7 (Czasy przyszłe/ 
Zdania czasowe, str. 181-
182) 

– − dopasowywanie 
wyrazów w celu 
utworzenia poprawnych 
nazw zawodów  

− dobieranie nazw 
zawodów do czynności 
związanych z ich 
wykonywaniem  

− dopasowywanie miejsc 
pracy do zawodów  

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami 

− uzupełnianie zdań 
właściwymi wyrazami 
– wybór jednej z 
dwóch/ trzech opcji 

− odgadywanie nazw 
zawodów na podstawie 
przeczytanych opisów 

− rozmowa na temat 
sposobu zarabiania na 
Ŝycie przez rodziców  

− wypowiedź na temat 
zawodów, które uczeń 
chciałby wykonywać i 
dlaczego 

− zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi 
na temat zawodów i 
miejsc pracy – praca w 
parach 

− kilkuzdaniowa 
wypowiedź o jakimś 
zawodzie; 
odgadywanie, jaki to 
zawód 

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy zawodów  

− tworzenie nazw 
zawodów (przyrostki) i 
uzupełnianie tabelki  

− uzupełnianie zdań 
dotyczących zawodów  

− tworzenie kolokacji z 
uŜyciem work oraz job 

− uzupełnianie 
diagramów wyrazami: 
be, get i have 

str. 
30-31 

Temat lekcji: Zawody i związane z nimi czynności, miejsca pracy – słownictwo. Czasy przyszłe – powtórzenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 4 – PRACA (NPP – WS 1.4) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
19  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o pracy na 
wakacje – dobieranie 
pracy do osób  

− cztery krótkie teksty – 
dobieranie tekstów do 
zdań (rozpoznawanie 
rodzaju tekstu) 

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
słowami – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− dobierane właściwej 
reakcji w j.ang. do 
sytuacji w j.pol. – 
wybór wielokrotny 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
138-139) 

 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 2 (Liczba mnoga/ 
Zaimki wskazujące, str. 
165)  
Rozdz. 7 (Czasy przyszłe/ 
Zdania czasowe, str. 181-
182) 

− rozmowa kwalifikacyjna – pisanie własnych odpowiedzi na pytania rekrutera (w dialogu)  
− odgrywanie dialogu między rekruterem i osobą uczestniczącą w rozmowie kwalifikacyjnej  

str. 
32-33 

Temat lekcji: Zadania typu egzaminacyjnego. Rozmowa kwalifikacyjna – tworzenie i odgrywanie dialogów. 

20 
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− ogłoszenia o pracy 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
dobieranie  

− list (uzupełnianie luk 
brakującymi zdaniami) 
– dobieranie 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
wyrazami – dobieranie  

 

MÓWIENIE I PISANIE  

− czasowniki: gain, 
win, earn  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
138-139) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 2 (Liczba mnoga/ 
Zaimki wskazujące, str. 
165)  
Rozdz. 7 (Czasy przyszłe/ 
Zdania czasowe, str. 181-
182) 

− dobieranie wyróŜnionych wyrazów do ich synonimów 
− wypowiedź na temat: Which job would be ideal for: a university student, a parent with young children, an 

unmarried person? Why?  

str. 
34-35 

Temat lekcji: Zadania typu egzaminacyjnego. Which job would be ideal for…? Why? – ćwiczenia w mówieniu.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 4 – PRACA (NPP – WS 1.4) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

21  
22 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (nowa praca 
Cindy i opowiadanie 
Miriam o pacy) – wybór 
wielokrotny  

− informacje o czterech 
osobach i pięć ogłoszeń 
o pracy – wybieranie 
pracy dla kaŜdej z osób: 
dobieranie 

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów  

− uzupełnianie zdań z 
wykorzystaniem 
wyrazów podanych w 
nawiasach – układanie 
fragmentów zdań  

− uzupełnianie zdań 
poprzez tłumaczenie 
fragmentów w 
nawiasach na j. ang. – 
tłumaczenie 
fragmentów zdań 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
pracy na wakacje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 219) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

− make extra cash, 
work a shift, early 
shift, family 
owned 
(restaurant), 
underprivileged 
children  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
138-139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 2 (Liczba mnoga/ 
Zaimki wskazujące, str. 
165)  
Rozdz. 7 (Czasy przyszłe/ 
Zdania czasowe, str. 181-
182) 

− dobieranie wyrazów w celu utworzenia wyraŜeń  
− uzupełnianie diagramów wyrazami z tekstów  
− pisanie ogłoszenia o pracy dla kelnerów w kawiarni  

str. 
36-37 

Temat lekcji: 1. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych i rozumienie ze słuchu. Pisanie ogłoszenia o pracy.  
                        2. Analiza zadań typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony (c.d.): znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna (list).  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 5 – śYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP – WS  1.5) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

23  
 

…… 

− członkowie 
rodziny  

− drzewo 
genealogiczne 

− relacje rodzinne i 
międzyludzkie 
(np. partner, 
siblings, 
workmate)  

− okresy Ŝycia  
− uroczystości (np. 

wedding, funeral)  
− czynności Ŝycia 

codziennego  
− formy spędzania 

czasu wolnego  
− konflikty i 

problemy (np. 
split up, divorce, 
make up with 
each other)  

 
Vocab Bank (str. 
140-141)  

− czasowniki modalne: 
can/ could/ be able to/ 
will,must/ mustn’t, 
have to/ don’t have to, 
should  

− tryb rozkazujący  
− wyraŜanie propozycji: 

let’s/ shall  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 8 (Czasowniki 
modalne, str. 183-184)  
Rozdz. 9 (Tryb 
rozkazujący, wyraŜanie 
propozycji, str. 185) 

– − dopasowywanie słów 
do ich definicji  

− uzupełnianie zdań 
właściwymi wyrazami 
– wybór jednej z trzech 
opcji 

− dobieranie Ŝyczeń do 
okoliczności  

− uzupełnianie luk w 
tekstach podanymi 
wyrazami  

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
czasownikami  

− odpowiadanie na 
pytanie: What do you 
usually/ never/ 
sometimes do in your 
free time?  

− opowiadanie o swoim 
typowym dniu oraz 
ustalanie, kto z 
kolegów/ koleŜanek 
wykonuje te same 
rutynowe czynności 

− uzupełnianie zdań (opis 
drzewa 
genealogicznego)  

− uzupełnianie tabeli 
(członkowie rodziny) 

− uzupełnianie zdań 
podanymi wyrazami/ 
wyraŜeniami  

− tworzenie kolokacji z 
uŜyciem do, make oraz 
have 

str. 
38-39 

Temat lekcji: Moja rodzina i mój typowy dzień – słownictwo. Czasowniki modalne – powtórzenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 5 – śYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP – WS  1.5) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
24  
 

…… 

− monolog Stevena na temat 
fotografowania – zadanie 
T/ F  

− tekst o Halloween – 
zadanie T/ F  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

− dopasowywanie 
odpowiedzi do 
podanych pytań - 
dobieranie 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

− scary films, fizzy 
drinks, fancy 
dress costumes, 
cash prizes, 
entrance fee, local 
charity  

 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
140-141) 

 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 8 (Czasowniki 
modalne, str. 183-184)  
Rozdz. 9 (Tryb 
rozkazujący, wyraŜanie 
propozycji, str. 185) 

− dobieranie wyrazów w celu utworzenia wyraŜeń/ kolokacji  
− pisanie: dwa powody dla uczestniczenia w wydarzeniu oraz ustalanie, kto z kolegów/ koleŜanek podziela opinię 

ucznia  

str. 
40-41 

Temat lekcji: Zadania typu egzaminacyjnego. Rozmowa kwalifikacyjna – tworzenie i odgrywanie dialogów.  

25 
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− cztery teksty 
(wyszukiwanie 
informacji) – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
tekstach podanymi 
wyrazami – dobieranie  

 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
140-141) 

 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 8 (Czasowniki 
modalne, str. 183-184)  
Rozdz. 9 (Tryb 
rozkazujący, wyraŜanie 
propozycji, str. 185) 

− wyszukiwanie w tekstach wyrazów o podanym znaczeniu  
− pisanie kilku zdań zawierających porównanie ostatnich urodzin ucznia z urodzinami Tima  
− odczytywanie klasie napisanego porównania  
− uzupełnianie zdań podanymi wyrazami 

str. 
42-43 

Temat lekcji: Uroczystości – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, uzupełnianie luk w tekstach. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 5 – śYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP – WS  1.5) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

26  
27 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa o 
prezencie i monolog 
Leonarda o spędzaniu 
czasu wolnego) – wybór 
wielokrotny  

− tekst na temat zabawy 
sylwestrowej – 
dobieranie nagłówków 
do akapitów  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów  

− parafrazowanie zdań  

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
pobycie u rodziny 
francuskiej w ramach 
wymiany szkolnej – 
analiza zadania 
(rozpoczynanie i 
kończenie e-maila) 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
wizycie kolegi/ 
koleŜanki z Niemiec  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
140-141) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 8 (Czasowniki 
modalne, str. 183-184)  
Rozdz. 9 (Tryb 
rozkazujący, wyraŜanie 
propozycji, str. 185) − dobieranie wyróŜnionych wyrazów do ich synonimów  

− opowiadanie o tym, czego uczeń dowiedział się z tekstu o zabawie sylwestrowej 

str. 
44-45 

Temat lekcji: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, ćwiczenia leksykalne.  
                        2. Piszemy e-maila – zwroty uŜywane na początki i na końcu e-maila. Parafrazowanie zdań.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 6 – śYWIENIE (NPP – WS 1.6) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

28  
 

…… 

− artykuły 
spoŜywcze  

− pojemność i ilość 
(np. a box of 
cereal, a slice of 
pizza)  

− przybory 
kuchenne (np. 
whisk, grater)  

− przygotowanie 
posiłków (np. 
chop, stir, stew, 
mash, stir-fry, 
drain) 

− potrawy i napoje 
(np. scrambled 
eggs, still water) 

− przepisy kulinarne  
− przymiotniki: 

stale, fatty, spicy, 
bland, hot, etc. 

− lokale 
gastronomiczne 

− czasowniki: pay, 
order, pass, book, 
lay, etc.  

 
Vocab Bank (str. 
142-143)  

− rzeczowniki policzalne 
i niepoliczalne  

− określniki: some/ any/ 
no, a lot of/ lots of, 
much/ many, how 
much/ how many, too 
many/ too much, a few/ 
few, a little/ little  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 12 (Rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne/ Określniki, 
str. 193-195) 

– − dopasowywanie nazw 
przyborów kuchennych 
do odpowiednich 
czynności  

− uzupełnianie zdań 
właściwymi 
czasownikami – wybór 
jednej z trzech opcji 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
przymiotnikami 

− dobieranie nazw miejsc 
do podanych definicji  

− uzupełnianie dialogu 
właściwymi słowami – 
wybór jednej z dwóch 
opcji 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
czasownikami  

− opowiadanie, które 
produkty uczeń lubi 
jeść, a których nie  

− układanie zdań 
wyjaśniających, do 
czego słuŜą przybory 
kuchenne 

− opowiadanie o swoim 
ulubionym lokalu 
gastronomicznym i 
ulubionej potrawie tam 
serwowanej  

− odgrywanie dialogu w 
restauracji – składanie 
zamówienia 

− przyporządkowywanie 
nazw artykułów 
spoŜywczych do 
odpowiednich kategorii  

− uzupełnianie wyraŜeń/ 
zdań podanymi 
wyrazami 

str. 
46-47 

Temat lekcji: śywienie – słownictwo; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Tworzenie i odgrywanie dialogów. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 6 – śYWIENIE (NPP – WS 1.6) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
29  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o ulubionych 
potrawach – dobieranie 
osób do ich ulubionych 
potraw  

− cztery krótkie teksty na 
tabliczkach 
informacyjnych – 
dobieranie tekstów do 
podanych zdań  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

− lonely, alone  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
142-143) 

 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 12 (Rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne/ Określniki, 
str. 193-195) 

− przygotowywanie krótkich tekstów na tabliczki informacyjne – praca w grupach; odgadywanie, w jakich 
miejscach takie tabliczki mogłyby się znaleźć 

− odgrywanie krótkich dialogów (patrz: funkcje językowe)  
− sporządzanie notatek i prezentowanie przygotowanych informacji na temat festynów Ŝywności w Polsce  
− opowiadanie o tradycyjnej polskiej potrawie  
− opowiadanie o swojej ulubionej potrawie, jej składnikach i sposobie przygotowania  

str. 
48-49 

Temat lekcji: Tabliczki informacyjne; ulubione potrawy – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu.  

30 
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− opisy trzech konkursów 
kulinarnych 
(wyszukiwanie 
informacji) – dobieranie 
pytań do opisów  

− uzupełnianie luk w 
tekstach podanymi 
wyrazami – dobieranie  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań  

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

− two-course meal, 
cookery 
competition, meat 
dish, etc.  

− pary wyrazów: 
rare/ raw, part/ 
helping, complete/ 
full, horse/ cow  

 
Vocab Bank (str. 
142-143) 

 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 12 (Rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne/ Określniki, 
str. 193-195) 

− dobieranie wyrazów i tworzenie kolokacji; dobieranie wyróŜnionych słów w tekstach do podanych znaczeń  
− udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstów  
− sporządzanie notatek i prezentowanie informacji na temat konkursów kulinarnych w Polsce (ICT) 
− uzupełnianie zdań podanymi wyrazami – wybór jednej z dwóch opcji 

str. 
50-51 

Temat lekcji:  Konkursy kulinarne – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu, uzupełnianie luk w tekście. Prezentacje na temat konkursów kulinarnych w Polsce.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 6 – śYWIENIE (NPP – WS 1.6) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

31  
32 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa o 
przyjęciu i wiadomość dla 
Kena od Boba) – wybór 
wielokrotny  

− tekst na temat soli – 
dobieranie nagłówków 
do akapitów  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Anglii o przyjęciu 
urodzinowym – analiza 
zadania  

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Anglii o przyjęciu 
urodzinowym ojca  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
142-143) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 12 (Rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne/ Określniki, 
str. 193-195) 

− wyszukiwanie w tekście słów o podanych znaczeniach  
− wyszukiwanie w Internecie i prezentowanie informacji na temat soli – praca w grupach (ICT) 
− uzupełnianie luk w liście podanymi wyrazami 

str. 
52-53 

Temat lekcji: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Prezentowanie zebranych informacji na temat soli.  
                        2. Piszemy list – interpunkcja, podział na akapity, zawartość, styl, poprawność ortograficzna i gramatyczna.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 7 – ZAKUPY I USŁUGI (NPP – WS  1.7) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

33  
 

…… 

− rodzaje sklepów  
− produkty/ towary 
− usługi 
− słownictwo 

związane ze 
sklepem (np. 
cashier, fitting 
room, trolley)  

− słownictwo 
związane z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem 
(np. cost, discount 
price, credit card, 
refund, change) 

− reklamowanie 
wadliwych 
towarów 

− reklama (np. 
classified ads, 
slogan, 
billboards) 

 
Vocab Bank (str. 
144-145)  

− przedimki: a/ an/ the 
− określniki: some, any, 

no, every i ich złoŜenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 17 (Przedimki/ 
Określniki some, any, no, 
every i ich złoŜenia, str. 
207-209) 

– − dobieranie punktów 
usługowych do 
podanych wypowiedzi 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach/ dialogu 
podanymi wyrazami  

− uzupełnianie zdań 
właściwymi słowami – 
wybór jednej z dwóch 
opcji 

− łączenie wyrazów i 
tworzenie kolokacji 

− dobieranie napisów do 
sklepów  

− zakreślanie słowa 
niepasującego do 
pozostałych  

− mówienie, jakie 
produkty moŜna kupić 
w podanych sklepach 

− tworzenie zdań, jakie 
moŜna usłyszeć w 
sklepach i 
odgadywanie, o jakie 
sklepy chodzi – praca 
w parach 

− udzielanie odpowiedzi 
na pytania (po 
uzupełnieniu w nich 
luk) 

− pisanie zdań o tym, 
jakie produkty moŜna 
kupić w podanych 
sklepach 

str. 
54-55 

Temat lekcji: Zakupy i usługi – słownictwo; przedimki (a/ an/ the) i określniki (złoŜenia z some/ any/ no/ every) (powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 7 – ZAKUPY I USŁUGI (NPP – WS  1.7) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
34  
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− ogłoszenie sklepu 
papierniczego – zadanie 
T/ F  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− dobieranie właściwej 
reakcji w j.ang. do 
podanej sytuacji w 
j.pol. – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
144-145) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 17 (Przedimki/ 
Określniki some, any, no, 
every i ich złoŜenia, str. 
207-209) 

− wyszukiwanie w tekście słów/ wyraŜeń o podanych znaczeniach  
− rozmowa z kolegą/ koleŜanką na temat zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego  

str. 
56-57 

Temat lekcji: Zakupy i usługi – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu.  

35 
 

…… 

− rozmowa dwóch osób na 
temat przygotowywania 
przyjęcia – dobieranie 
właściwego zakupu do 
podanych osób  

− cztery krótkie teksty  
(wyszukiwanie 
informacji) – wybór 
wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
wyrazami – wybór 
wielokrotny  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań  

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

− leaflet, poster, 
brochure, flyer  

 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
144-145) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 17 (Przedimki/ 
Określniki some, any, no, 
every i ich złoŜenia, str. 
207-209) 

− wyszukiwanie w tekstach słów/ wyraŜeń o podanych znaczeniach  
− rozmowa z kolegą/ koleŜanką na temat zakupów (sporządzanie listy zakupów, najczęściej kupowane towary)  
− uzupełnianie zdań podanymi wyrazami  

str. 
58-59 

Temat lekcji:  Zakupy i usługi – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu (c.d.). 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 7 – ZAKUPY I USŁUGI (NPP – WS  1.7) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

36  
37 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa o 
zamieszczeniu ogłoszenia 
i monolog Emmy o 
ubraniach) – wybór 
wielokrotny  

− tekst na temat zakupów 
– dobieranie 
nagłówków do 
akapitów  

− uzupełnianie zdań 
odpowiednimi formami 
wyrazów z nawiasów – 
układanie fragmentów 
zdań 

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
swoim miejscu 
zamieszkania  

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
centrum handlowym  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
144-145) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 17 (Przedimki/ 
Określniki some, any, no, 
every i ich złoŜenia, str. 
207-209) 

− dobieranie wyróŜnionych w tekście wyrazów do ich synonimów  
− pisanie kilku zdań na temat przeczytanego tekstu o zakupach (intencje autora tekstu, czego uczeń się dowiedział)  
− przekazywanie informacji klasie (na podstawie napisanych zdań)  

str. 
60-61 

Temat lekcji: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – poziom rozszerzony: ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Prezentowanie informacji na temat zakupów.  
                        2. Zadania typu egzaminacyjnego – znajomość środków językowych. Pisanie e-maila – uwzględnianie wszystkich informacji z polecenia.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

CULTURE II – ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH OBSZARU J ĘZYKA ANGIELSKIEGO (NPP III.0 – WS  1.14, NPP III.1 – WS 1.15) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

38  
 

…… 

Australia i Walia:  
− geografia (np. a 

huge island 
country, sea cliffs) 

− flaga: red dragon, 
a Union Jack 

− ludność: a 
population of  

− stolica: capital 
city  

− official language  
− official currency  
− święta państwowe 

(np. patron saint, 
commemorate, St. 
David’s Day) 

− świętowanie: 
parade, barbecue 
party, wear 
daffodils etc.  

− atrakcje 
turystyczne (np. 
the Great Barier 
Reef) 

– – − tekst o Australii – 
wyszukiwanie 
informacji: zadanie T/ F  

− dobieranie słów 
wyróŜnionych w 
tekście do podanych 
znaczeń 

− tekst o Walii – 
wyszukiwanie 
informacji: 
odpowiadanie na 
pytania 

− zbieranie informacji na 
temat Australii i Walii 
(ICT: technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) 

− opowiadanie o trzech 
rzeczach, o których 
uczeń dowiedział się z 
tekstu o Australii  

− prezentacja zebranych 
informacji na temat 
Australii i Walii 

− dobieranie 
przymiotników i 
rzeczowników w celu 
utworzenia wyraŜeń  

− tworzenie zdań na 
temat Australii z 
wykorzystaniem 
podanych wyraŜeń 

str. 
62-63 

Temat lekcji: Prezentujemy informacje na temat Australii i Walii.  

39  
 

…… 
Temat lekcji: Powtórzenie materiału z Modułu 4-7.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 8 – PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP – WS  1.8) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

40  
 

…… 

− środki transportu  
− podróŜowanie 

(np. connection, 
catch a train, lose 
one’s way, single, 
delayed flight)  

− rodzaje wakacji 
(np. safari, 
package holiday) 

− zakwaterowanie 
(np. youth hostel, 
campsite) 

− czynności 
wykonywane 
podczas wakacji 
(np. canoeing, 
scuba diving) 

− sprzęt (np. 
swimsuit, 
backpack) 

− informacja 
turystyczna  

− orientacja w 
terenie (np. take, 
turn, walk) 

 
Vocab Bank (str. 
146-147)  

− to-infinitive  
− infinitive without to  
− czasownik z końcówką 

-ing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 11 
(Bezokolicznik/ 
Czasownik z końcówką  
-ing, str. 190-192) 

– − dobieranie środków 
transportu do podanych 
zdań  

− uzupełnianie luk w 
zdaniach/ dialogach 
podanymi wyrazami 

− uzupełnianie zdań 
właściwymi słowami – 
wybór jednej z trzech 
opcji 

− dopasowywanie 
dialogów do miejsc, w 
których się one 
odbywają  

− rozmowa o swoich 
ostatnich wakacjach – 
praca w parach  

− wskazywanie drogi na 
podstawie mapki – 
tworzenie i odgrywanie 
dialogów  

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy środków 
transportu 

− dopisywanie słów do 
diagramów  

str. 
64-65 

Temat lekcji: podróŜowanie – słownictwo; bezokoliczniki i czasowniki z końcówką -ing. Wskazywanie drogi – tworzenie i odgrywanie dialogów.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 8 – PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP – WS  1.8) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
41  
 

…… 

− opowiadanie Jacka o 
wakacjach  – zadanie T/ F 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
liście brakującymi 
zdaniami – dobieranie 

− uzupełnianie luk w 
tekstach podanymi 
słowami – dobieranie  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań 

MÓWIENIE I PISANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
146-147) 

 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 11 
(Bezokolicznik/ 
Czasownik z końcówką  
-ing, str. 190-192) 

− dopisywanie zakończeń do podanych początków zdań  
− pisanie akapitu na temat ostatnich wakacji letnich (sposób ich spędzenia, gdzie, z kim, wykonywane czynności)  
− opowiadanie o ostatnich wakacjach letnich  
− opowiadanie o najpopularniejszym polskim kurorcie  

str. 
66-67 

Temat lekcji: Wakacje – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu.  

42 
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o wakacjach – 
dobieranie sposobów 
spędzania wakacji do 
podanych osób  

− tekst o Olympia Sports 
Camp – dobieranie 
nagłówków do akapitów 

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
wyrazami – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
wiadomości podanymi 
słowami – dobieranie 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań  

CZYTANIE I MÓWIENIE  

− rodzaje podróŜy: 
trip, travel, 
journey, cruise, 
tour, voyage, 
flight  

 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
146-147) 

 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 11 
(Bezokolicznik/ 
Czasownik z końcówką  
-ing, str. 190-192) 

− dobieranie wyróŜnionych w tekście wyrazów do podanych synonimów  
− rozmowa telefoniczna na temat wakacji w Olympia Sports Camp – praca w parach (z wykorzystaniem informacji 

z tekstu)  

str. 
68-69 

Temat lekcji:  Wakacje w Olympia Sports Camp – odgrywanie dialogów. Ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu (c.d.). 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 8 – PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP – WS  1.8) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

43  
44 
 

…… 
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o wakacjach – 
zadanie T/ F  

− teksty o czterech 
osobach i pięciu 
miejscach wakacyjnego 
wypoczynku – 
dobieranie osób do 
miejsc najbardziej im 
odpowiadających  

− uzupełnianie zdań 
poprzez tłumaczenie 
fragmentów w 
nawiasach na j.ang. – 
tłumaczenie 
fragmentów zdań  

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Anglii o wakacjach w 
górach we Włoszech 
(akapity) 

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Kanady o wycieczce i 
wraŜeniach  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
146-147) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 11 
(Bezokolicznik/ 
Czasownik z końcówką  
-ing, str. 190-192) 

− dobieranie wyrazów i tworzenie kolokacji 
− dobieranie wyróŜnionych w tekstach wyrazów do podanych synonimów  
− pisanie kilku zdań na temat miejsc, które uczeń chciałby odwiedzić i dlaczego  
− przekazywanie informacji klasie (na podstawie napisanych zdań)  

str. 
70-71 

Temat lekcji: 1. Miejsca wakacyjnego wypoczynku – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu.  
                        2. Pisanie i prezentowanie informacji na temat miejsc wypoczynku. Tłumaczenie fragmentów zdań, środki językowe. Pisanie listu prywatnego.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 9 – KULTURA (NPP – WS 1.9) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

45  
 

…… 

− sztuki wizualne 
(np. dance, music)  

− sztuki piękne (np. 
sculpture) 

− malarstwo (np. 
background) 

− gatunki muzyki 
(np.. rock, folk) 

− instrumenty (np. 
drum, trumpet) 

− przymiotniki (np. 
hard, calming) 

− teatr (np. cast, 
rehearsal) 

− literatura (np. 
thriller, fantasy) 

− gatunki filmowe 
(np. musical, 
documentary) 

 
 
Vocab Bank (str. 
148-149)  

− zaimki względne: who/ 
which/ whose/ that 

− zaimki względne w 
funkcji podmiotu lub 
dopełnienia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 13 (Zaimki 
względne, str. 196-197) 

– − uzupełnianie luk w 
zdaniach/ tekstach 
podanymi wyrazami 

− dopasowywanie 
fragmentów do 
rodzajów ksiąŜek, 
tytułów filmów do 
gatunków filmowych  

− odpowiadanie na 
pytania dotyczące 
ksiąŜek  

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy sztuk 
widowiskowych i 
pięknych  

− przyporządkowywanie 
nazw instrumentów 
muzycznych do 
odpowiednich kategorii 

str. 
72-73 

Temat lekcji: Performing arts & fine arts – słownictwo. Zaimki względne – powtórzenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 9 – KULTURA (NPP – WS 1.9) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
46  
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− trzy krótkie teksty  
(wyszukiwanie 
informacji) – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych 
wypowiedzi 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

− audience, viewer, 
spectator, fan, 
listener  

 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
148-149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 13 (Zaimki 
względne, str. 196-197)) 

− wymyślanie wypowiedzi, które pasowałyby do podanych odpowiedzi (funkcje językowe) 
− uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami  

str. 
74-75 

Temat lekcji: Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (kultura).  

47 
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o muzyce – 
dobieranie osób do ich 
ulubionych rodzajów 
muzyki  

− cztery teksty – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
wiadomości podanymi 
wyrazami – dobieranie 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań  

CZYTANIE I PISANIE  

− pary wyrazów: 
discount/ 
decrease, join/ 
enroll, classic/ 
classical, etc. 

 
 
Vocab Bank (str. 
148-149) 

 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 13 (Zaimki 
względne, str. 196-197) 

− uzupełnianie zdań – wybór jednej z dwóch opcji  
− pisanie krótkiego streszczenia obejrzanego ostatnio filmu i odczytywanie go klasie  

str. 
76-77 

Temat lekcji:  Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym (c.d.). A film you have seen recently – ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 9 – KULTURA (NPP – WS 1.9) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

48  
49 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa o 
oglądaniu programu TV i 
monolog nastolatka o grze 
na perkusji) – wybór 
wielokrotny 

− tekst o fotografowaniu 
– dobieranie 
nagłówków do 
akapitów 

− uzupełnianie zdań 
odpowiednimi formami 
wyrazów z nawiasów – 
układanie fragmentów 
zdań  

− uzupełnianie luk w 
emailu odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
koncercie 
(rozpoczynanie i 
kończenie e-maila) 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z USA o 
obejrzanym w telewizji 
filmie 

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

− untrained, shot, 
capture, consider, 
assume, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
148-149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 13 (Zaimki 
względne, str. 196-197) 

− dobieranie wyróŜnionych w tekście wyrazów do podanych znaczeń  
− wypowiedź (na podstawie przeczytanego tekstu) na temat intencji autora tekstu oraz tego, czego uczeń się z 

tekstu dowiedział  
− pisanie alternatywnego początku i zakończenia e-maila  

str. 
78-79 

Temat lekcji: 1. Film, muzyka, fotografia – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Wypowiedź na podstawie przeczytanego tekstu – ćwiczenia w mówieniu. 
                        2. Układanie fragmentów zdań i uzupełnianie luk – ćwiczenia. Pisanie e-maila.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 10 – SPORT (NPP – WS 1.10) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

50  
 

…… 

− popularne 
dyscypliny sportu  

− nazwy osób: 
sportowcy (np. 
swimmer, 
champion), 
sędziowie (np. 
umpire), 
widzowie (np. 
spectator), inni 
(np. coach) 

− obiekty sportowe 
(np. ring, pitch) 

− sprzęt sportowy 
(np. snorkel, bat) 

− pary wyrazów: 
lose/ miss,do/ 
make, pass/ cross, 
hit/ score, etc. 

− wyraŜenia z 
czasownikami: 
do, play, go 

 
Vocab Bank (str. 
150-151)  

− tryb warunkowy: typ 
0, 1 i 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 14 (Tryb 
warunkowy, str. 198-199) 

– − uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami 

− uzupełnianie zdań – 
wybór jednej z dwóch 
opcji 

− odpowiadanie na 
pytanie dotyczące 
miejsc uprawiania 
podanych dyscyplin 
sportu  

− zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi: 
sprzęt potrzebny do 
uprawiania podanych 
dyscyplin sportu – 
praca w parach 

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy dyscyplin 
sportu, obiektów i 
sprzętu sportowego 

− przyporządkowywanie 
nazw dyscyplin sportu 
do odpowiednich 
kategorii 

− wpisywanie nazw osób 
uprawiających podane 
dyscypliny sportu 

− tworzenie kolokacji z 
czasownikami do, play, 
go 

str. 
80-81 

Temat lekcji: Types of sports, sports facilities and equipment – słownictwo. Tryb warunkowy (typ 0, 1 i 2) – powtórzenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 10 – SPORT (NPP – WS 1.10) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
51  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o uprawianiu 
sportu – dobieranie osób 
do ich ulubionych 
dyscyplin sportu  

− trzy teksty – dobieranie 
do kaŜdego tekstu 
odpowiedniego klubu 
sportowego  

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
słowami – wybór 
wielokrotny  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
150-151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 14 (Tryb 
warunkowy, str. 198-199) 

− znajdowanie w tekście słów odpowiadających podanym znaczeniom  
− przygotowanie plakatu reklamującego jeden z klubów sportowych (na podstawie przeczytanych tekstów) – praca 

w parach  
− rozmowa na temat najpopularniejszego piłkarza polskiego  

str. 
82-83 

Temat lekcji: Kluby sportowe – ćwiczenia: zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym.  

52 
 

…… 

− monolog Marka na temat 
sportu – zadanie T/ F  

− ogłoszenie reklamowe 
klubu t’ai chi – zadanie 
T/ F  

− uzupełnianie luk w 
tekstach podanymi 
wyrazami – dobieranie 

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE I PISANIE  

− czasowniki: win, 
beat, lose, draw, 
break  

 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
150-151) 

 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 14 (Tryb 
warunkowy, str. 198-199) 

− znajdowanie w tekście słów odpowiadających podanym znaczeniom  
− uzupełnianie zdań odpowiednimi formami podanych czasowników  
− pisanie (wyobraŜając sobie, Ŝe jest się osobą na zdjęciu) krótkiego tekstu o tym, co robi i jak się czuje; 

opowiadanie klasie (na podstawie napisanego tekstu)  

str. 
84-85 

Temat lekcji:  Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym – ćwiczenia. At the T’ai Chi Club – ćwiczenia w pisaniu i mówieniu. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 10 – SPORT (NPP – WS 1.10) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

53  
54 
 

…… 
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa z 
lekarzem i monolog 
nastolatka o sporcie) – 
wybór wielokrotny 

− informacje o osobach i 
czasopismach 
sportowych – 
dobieranie osób do ich 
ulubionych czasopism 

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− wiadomość SMS do 
przyjaciela w sprawie 
meczu siatkówki  

 
 
 
 
 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 219) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
150-151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 14 (Tryb 
warunkowy, str. 198-199) 

− tworzenie kolokacji poprzez dobieranie wyrazów  
− pisanie kilku zdań na temat ulubionego czasopisma i opowiadanie o nim klasie  
− pisanie wiadomości na temat ulubionej dyscypliny sportowej  

str. 
86-87 

Temat lekcji: 1. Moje ulubione czasopismo – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.  
                        2. Ćwiczenia w słuchaniu i uzupełnianiu luk. Pisanie wiadomości SMS.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 11 – ZDROWIE (NPP – WS 1.11) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

55  
 

…… 

− części ciała  
− objawy 

chorobowe (np. a 
rash, a runny 
nose) 

− leczenie chorób 
(np. take an 
aspirin, see a 
doctor) 

− urazy (np. break a 
leg, bruise an eye) 

− higieniczny tryb 
Ŝycia (np. cut 
down on sweets, 
get enough sleep) 

 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
152-153)  

− mowa zaleŜna: 
czasowniki say i tell  

− zdania oznajmujące, 
pytania, rozkazy i 
polecenia w mowie 
zaleŜnej  

− pytania pośrednie w 
mowie zaleŜnej 

− określenia czasu i 
miejsca w mowie 
zaleŜnej 

 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 16 (Mowa 
zaleŜna, str. 203-206) 

– − dopasowywanie części 
ciała do odpowiednich 
opisów  

− uzupełnianie zdań/ 
dialogów – wybór 
jednej z trzech opcji 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami 

− tworzenie zdań 
opisujących części 
ciała i odgadywanie ich 
nazw – praca w parach 

− stawianie diagnozy na 
podstawie objawów 
chorobowych 

− odgrywanie krótkich 
dialogów z 
wykorzystaniem 
dolegliwości i 
sposobów leczenia  

− odpowiadanie na 
pytanie dotyczące 
miejsca prowadzenia 
rozmów (dialogi)  

− wypowiedź na temat: 
Do you have a healthy 
lifestyle?  

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy części ciała, 
objawów chorób 

str. 
88-89 

Temat lekcji: Części ciała, choroby, objawy i leczenie – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu.. Mowa zaleŜna (powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 11 – ZDROWIE (NPP – WS 1.11) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
56  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o problemach 
zdrowotnych – dobieranie 
osób do dolegliwości , na 
które cierpią 

− cztery teksty – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań 

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE I PISANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
152-153) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 16 (Mowa 
zaleŜna, str. 203-206) 

− dobieranie wyróŜnionych słów w tekstach do podanych znaczeń  
− tworzenie kolokacji poprzez dobieranie wyrazów  

str. 
90-91 

Temat lekcji: Problemy zdrowotne – ćwiczenia: zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym.  

57 
 

…… 

− czasowniki: cure, 
treat, examine, 
heal, suffer, 
operate  

 
 
Vocab Bank (str. 
152-153) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 16 (Mowa 
zaleŜna, str. 203-206) 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny 

− cztery krótkie teksty – 
dobieranie 
odpowiedniego zdania 
do kaŜdego tekstu  

− tekst (określanie głównej 
myśli tekstu) – wybór 
wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
dialogu podanymi 
wyrazami – wybór 
wielokrotny 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
wyrazami – dobieranie 

− dobieranie reakcji w 
j.ang. do sytuacji w 
j.pol. – wybór 
wielokrotny  

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań str. 

92-93 

Temat lekcji:  Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym – ćwiczenia. 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 11 – ZDROWIE (NPP – WS 1.11) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

58  
59 
 

…… 
 

…… 

− nagrania: cztery osoby 
mówiące o chorobach i 
urazach – dobieranie zdań 
do odpowiednich osób 

− tekst o australijskiej 
słuŜbie RFDS (the 
Royal Flying Doctor 
Service) – uzupełnianie 
tekstu brakującymi 
zdaniami – dobieranie; 
zadanie T/ F  

− uzupełnianie zdań 
odpowiednimi formami 
wyrazów z nawiasów – 
układanie fragmentów 
zdań  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Anglii o doznanym 
urazie – analiza zadania 
(kolejność akapitów) 

− list do kolegi/ koleŜanki 
z Anglii o kręceniu nogi 
w kostce  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
152-153) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 16 (Mowa 
zaleŜna, str. 203-206) − układanie akapitów w liście we właściwej kolejności  

str. 
94-95 

Temat lekcji: 1. Choroby i urazy – ćwiczenia w słuchaniu. Uzupełnianie luk w tekście na temat  wapna.  
                        2. The Royal Flying Doctor Service – ćwiczenia w czytaniu. Pisanie listu – kolejność akapitów.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

CULTURE III – ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH OBSZARU J ĘZYKA ANGIELSKIEGO (NPP III.0 – WS  1.14, NPP III.1 – WS 1.15) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

60  
 

…… 

Anglia i Szkocja:  
− geografia (np. hill, 

plain) 
− flaga: St. 

George’s/ St. 
Andrew’s Cross  

− święta państwowe 
(St. George’s 
Day, St. Andrew’s 
Day) 

− świętowanie: hold 
parades, wear a 
red rose, etc.  

− potrawy: roast 
beef, Yorkshire 
pudding, haggis 

− atrakcje 
turystyczne (np. 
Big Ben, Loch 
Ness) 

– – − tekst o Anglii – 
wyszukiwanie 
informacji: 
dopisywanie zakończeń 
do podanych 
początków zdań  

− tekst o Szkocji – 
wyszukiwanie 
informacji: zadanie T/ F 

− zbieranie informacji na 
temat Anglii i Szkocji 
(ICT: technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) – praca 
w grupach 

− zadawanie pytań 
dotyczących Anglii i 
odpowiadanie na nie 
(na podstawie 
przeczytanego tekstu) – 
praca w parach  

− wypowiadanie czterech 
zdań o Szkocji  

− prezentacja zebranych 
informacji na temat 
Szkocji 

− przygotowanie plakatu 
reklamującego Anglię  

str. 
96-97 

Temat lekcji: Prezentujemy informacje na temat Anglii i Szkocji.  

61  
 

…… 
Temat lekcji: Powtórzenie materiału z Modułu 8-11.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 12 – NAUKA I TECHNIKA (NPP – WS  1.12) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

62  
 

…… 

− urządzenia 
techniczne (np. 
CD player, 
portable stereo)  

− korzystanie z 
urządzeń 
technicznych (np. 
film events, 
download music) 

− obsługa urządzeń 
technicznych: 
czasowniki (np. 
turn on/ down/ up, 
switch off, log in)  

− czasowniki 
związane z 
wynalazkami (np. 
discover, invent, 
patent, perfect)  

− sprzęt 
komputerowy (np. 
mouse, printer, 
flatscreen, USB, 
online, wireless) 

 
 
Vocab Bank (str. 
154-155)  

− strona bierna  
− zaimki zwrotne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 15 (Strona bierna, 
zaimki zwrotne, str. 200-
202) 

– − uzupełnianie luk w 
zdaniach/ dialogu 
podanymi wyrazami 

− uzupełnianie luk w 
zdaniach odpowiednimi 
formami podanych 
czasowników  

− uzupełnianie zdań – 
wybór jednej z trzech 
opcji 

− głośne odczytywanie 
np. adresów 
mailowych/ stron 
internetowych  

− opowiadanie o 
posiadanych 
urządzeniach 
technicznych i do 
czego są one uŜywane  

− odpowiadanie na 
pytania dotyczące 
komputerów, Internetu 
itp.  

− podpisywanie ilustracji: 
nazwy urządzeń 
technicznych i sprzętu 
komputerowego  

− dopisywanie zakończeń 
do podanych 
początków zdań 

str. 
98-99 

Temat lekcji: GadŜety i komputery – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Strona bierna (powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 12 – NAUKA I TECHNIKA (NPP – WS  1.12) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
63  
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o czasopiśmie 
naukowym – dobieranie 
osób do interesujących je 
artykułów  

− tekst (określanie 
głównej myśli tekstu) – 
wybór wielokrotny  

− cztery wiadomości – 
wybieranie zdań trafnie 
streszczających treść 
kaŜdej wiadomości – 
wybór wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań 

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

− experiment, test, 
trial, research  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
154-155) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 15 (Strona bierna, 
zaimki zwrotne, str. 200-
202) 

− odpowiadanie na pytania: Do you read science magazines? Which articles are you interested in?  
− odpowiadanie na pytania: Have you ever plantem seeds? What seeds were they? How fast did they grow? 
− uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami  

str. 
100-
101 

Temat lekcji: Have you ever planted a seed? – ćwiczenia: zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym.  

64 
 

…… 

− audycja na temat ksiąŜki o 
internecie – zadanie T/ F 

− cztery krótkie teksty – 
dobieranie 
odpowiedniego zdania 
do kaŜdego tekstu  

− trzy teksty o gadŜetach – 
dobieranie właściwego 
tekstu do podanych 
pytań  

 − dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych 
wypowiedzi – wybór 
wielokrotny 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
154-155) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 15 (Strona bierna, 
zaimki zwrotne, str. 200-
202) 

− znajdowanie w tekstach słów o podanych znaczeniach  
− odpowiadanie na pytania: Which gadget would be most useful to you? Why? – praca w parach 
− pisanie krótkiego tekstu i opowiadanie na temat Imagine a day in your life without any gadgets  

str. 
102-
103 

Temat lekcji:  Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym – ćwiczenia (c.d.). 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 12 – NAUKA I TECHNIKA (NPP – WS  1.12) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

65  
 

…… 

− nagrania: cztery osoby 
mówiące o czasopismach 
popularnonaukowych – 
dobieranie zdań do 
odpowiednich osób 

− informacje o czterech 
osobach i pięciu 
wydarzeniach 
związanych z nauką – 
dobieranie osób do 
wydarzeń, które je 
interesują  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z klasy z 
zaproszeniem na 
wystawę naukowo-
techniczną – analiza 
zadania (zapraszanie) 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
wyjeździe na obóz 
naukowy  

 
Writing Bank  
(wiadomość, str. 219) 

CZYTANIE, PISANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
154-155) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 15 (Strona bierna, 
zaimki zwrotne, str. 200-
202) 

− tworzenie kolokacji poprzez dobieranie wyrazów  
− pisanie kilku zdań na temat wydarzenia, w którym uczeń chciałby uczestniczyć  
− opowiadanie klasie o opisanym wydarzeniu  

str. 
104-
105 

Temat lekcji: 1. Wydarzenia związane z nauką – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu.  
                        2. The event I would like to participate in – ćwiczenia w mówieniu. Pisanie e-maila z zaproszeniem.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 13 – ŚWIAT PRZYRODY (NPP – WS 1.13) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 

66  
 

…… 

− przymiotniki do 
opisu pogody (np. 
foggy, boiling hot) 

− zwierzęta (np. 
mammals: fox, 
goat; reptiles: 
lizard, turtle; 
rodents: hamster, 
guinea pig; etc.) 

− części ciała 
zwierząt (np. tail, 
mane, beak, 
flipper)  

− rośliny (np. trunk, 
roots)  

− krajobraz (np. 
waterfall, forest) 

− zjawiska 
naturalne (np. 
blizzard, 
hailstorm)  

− słownictwo 
związane ze 
środowiskiem 
naturalnym (np. 
global warming, 
natural habitats, 
rechargeable) 

 
Vocab Bank (str. 
156-157)  

− zdania okolicznikowe 
skutku, celu, 
przyczyny 

− wykrzyknienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

– − uzupełnianie luk w 
zdaniach/ tekście 
podanymi wyrazami 

− uzupełnianie zdań – 
wybór jednej z dwóch 
opcji 

− zakreślanie słowa 
niepasującego do 
pozostałych  

− rozmawianie o 
pogodzie (pogoda w 
Polsce w róŜnych 
porach roku, ulubiona 
pora roku) – praca w 
parach  

− opisywanie krajobrazu 
w Polsce  

− opowiadanie o 
zjawiskach naturalnych 
i katastrofach 
występujących w 
Polsce  

− opowiadanie, w jaki 
sposób uczeń 
przyczynia się do 
ochrony środowiska 
(na podstawie tekstu 
Eco Tips)  

− podpisywanie ilustracji: 
pogoda, części ciała 
zwierząt, rośliny 

− przyporządkowywanie 
nazw zwierząt do 
odpowiednich kategorii 

− dopasowywanie zdjęć 
do nazw miejsc  

− przygotowywanie 
plakatów o tym, jak 
uczynić szkołę bardziej 
przyjazną dla 
środowiska 

str. 
106-
107 

Temat lekcji: Świat przyrody – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Zdania okolicznikowe (powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 13 – ŚWIAT PRZYRODY (NPP – WS 1.13) 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
67  
 

…… 

− pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny  

− reklama parku safari w 
Anglii – zadanie T/ F  

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
podanych pytań 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
156-157) 

 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

− dopasowywanie wyróŜnionych w tekście wyrazów do podanych synonimów  
− opowiadanie o wizycie w parku safari w Anglii  
− tworzenie i odgrywanie dialogów na temat wizyty w parku safari w Anglii – praca w parach  

str. 
108-
109 

Temat lekcji: Very clever creatures – ćwiczenia: zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym.  

68 
 

…… 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół o wakacjach – 
dobieranie osób do 
miejsc, w których były  

− cztery teksty – wybór 
wielokrotny  

− uzupełnianie luk w 
dialogu właściwymi 
słowami – wybór 
wielokrotny 

− dobieranie reakcji w 
j.ang. do sytuacji w 
j.pol. – wybór 
wielokrotny 

CZYTANIE I PISANIE I MÓWIENIE  

− lie, lay  
− arise, raise rise 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
156-157) 

 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

− uzupełnianie zdań podanymi słowami  
− tworzenie kolokacji poprzez dobieranie wyrazów  
− dopasowywanie wyróŜnionych w tekstach wyrazów do podanych synonimów  

str. 
110-
111 

Temat lekcji:  Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie podstawowym – ćwiczenia (c.d.). 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 13 – ŚWIAT PRZYRODY (NPP – WS 1.13) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 

69  
 

…… 

− dwa nagrania (rozmowa o 
European Network of 
Zoos i monolog o 
ochronie środowiska) – 
wybór wielokrotny  

− tekst The Philippine 
Eagle – dobieranie 
nagłówków do 
akapitów  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− uzupełnianie zdań 
odpowiednimi formami 
wyrazów z nawiasów – 
układanie fragmentów 
zdań 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii 
zachęcający do ochrony 
środowiska naturalnego 

− odpowiedź na e-mail 
kolegi z Anglii z 
zapytaniem o pogodę w 
Polsce  

 
Writing Bank  (list 
prywatny, str. 217) 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
156-157) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

− dopasowywanie wyróŜnionych w tekście wyrazów do podanych znaczeń  
− mówienie o tym, czego uczeń się dowiedział o orle filipińskim z przeczytanego tekstu  
− porównanie orła filipińskiego z ptakiem charakterystycznym dla Polski  

str. 
112-
113 

Temat lekcji: 1. The Philippine Eagle – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i mówieniu.  
                        2. Znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna – ćwiczenia typu egzaminacyjnego.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 14 – śYCIE SPOŁECZNE (NPP III.1 – WS 1.14) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 
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…… 

− forma rządów (np. 
junta, republic) 

− wybory (np. run 
for parliament, 
opposition party) 

− zjawiska 
społeczne (np. 
bullying, 
inequality) 

− przestępczość (np. 
mugging, 
speeding) 

− wymiar 
sprawiedliwości 
(np. jury, found 
guilty, victim) 

− czasowniki: 
charge, break, 
plead, commit 

 
 
Vocab Bank (str. 
158-159)  

− czasowniki złoŜone  
− czasowniki/ 

przymiotniki/ 
rzeczowniki i 
występujące po nich 
przyimki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Załącznik I (Czasowniki 
złoŜone, str. 212-213)  
Załącznik II (Czasowniki/ 
przymiotniki/ 
rzeczowniki i 
występujące po nich 
przyimki, str. 214-215) 

– − uzupełnianie luk w 
zdaniach/ tekście/ 
nagłówkach prasowych 
podanymi wyrazami 

− definicje róŜnych form 
rządów 

− uzupełnianie zdań – 
wybór jednej z trzech 
opcji 

− dobieranie zjawisk 
społecznych do ich 
definicji 

− uzupełnianie luk w 
tekstach odpowiednimi 
formami podanych 
czasowników 

− opowiadanie o 
strukturze władzy w 
Polsce  

− porównywanie 
struktury władzy w 
Polsce i W. Brytanii 

− odpowiadanie na 
pytanie o trzy 
najpowaŜniejsze 
(zdaniem ucznia) 
zjawiska społeczne w 
Polsce  

− decydowanie, które z 
podanych naruszeń 
prawa są cięŜkie, a 
które drobne – praca w 
parach  

− na podstawie 
wybranego nagłówka 
prasowego: rozmowa o 
tym, co się wydarzyło, 
gdzie i kiedy – praca w 
parach  

− podpisywanie ilustracji: 
naruszenia prawa  

− pisanie krótkiego 
artykułu o tym, co się 
wydarzyło, gdzie i 
kiedy (na podstawie 
wybranego nagłówka 
prasowego) 

str. 
114-
115 

Temat lekcji: Formy rządów, zjawiska społeczne, przestępczość – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Czasowniki złoŜone, przyimki po róŜnych częściach mowy 
(powtórzenie) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

MODULE 14 – śYCIE SPOŁECZNE (NPP III.1 – WS 1.14) 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 
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…… 

− monolog na temat 
głosowania – zadanie T/ F 

− rozmowa czterech osób o 
sprawach społecznych – 
dobieranie osoby do 
wypowiedzi 

− tekst zawierający 
wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa podczas 
powrotu do domu późną 
porą – dobieranie  

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów 

− uzupełnianie zdań – 
transformacje ze 
słowem kluczem  

 

CZYTANIE I MÓWIENIE  

− vote for, polling 
stations, a high 
turnout of voters, a 
full term, go to the 
polls, cast your 
ballot, the run up to 
the election 

 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
158-159) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

− uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami  
− dopasowywanie wyróŜnionych w tekście wyrazów do podanych synonimów  
− odpowiadanie na pytanie o adresata artykułu o bezpieczeństwie podczas powrotu do domu późną porą  
− opowiadanie (w roli policjanta) o tym, jak czuć się bezpiecznie na ulicy (na podstawie przeczytanego tekstu)  

str. 
116-
117 

Temat lekcji: How to stay safe on the streets – ćwiczenia w mówieniu. Zadania typu egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym.  
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…… 

 − informacje o czterech 
osobach i pięciu 
organizacjach – 
dobieranie osób do 
odpowiedniej 
organizacji 

− uzupełnianie zdań 
poprzez tłumaczenie 
fragmentów w 
nawiasach na j. ang. – 
tłumaczenie 
fragmentów zdań  

− pocztówka do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
pracy za granicą (styl) 

− pocztówka do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
wycieczce wakacyjnej  

 
Writing Bank  
(pocztówka, str. 218) 

CZYTANIE, MÓWIENIE I PISANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocab Bank (str. 
158-159) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar Section  
Rozdz. 18 (Zdania 
okolicznikowe/ 
Wykrzyknienia, str. 210-
211) 

− dopasowywanie wyróŜnionych w tekstach wyrazów do podanych synonimów  
− wypowiadanie się na temat organizacji w szkole lub miejscowości ucznia zajmujących się pomaganiem innym  
− pisanie kilku zdań o sobie jako osobie bezdomnej i swoim typowym dniu  

str. 
118-
119 

Temat lekcji:  Organizacje pomocowe – ćwiczenia w czytaniu. Pocztówka – ćwiczenia w pisaniu.  



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

CULTURE IV – ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH OBSZARU J ĘZYKA ANGIELSKIEGO (NPP III.0 – WS  1.14, NPP III.1 – WS 1.15) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 
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…… 

Irlandia Płn. i Nowa 
Zelandia:  
− geografia (np. hill, 

volcano, home to) 
− święta państwowe 

(St. Patrick’s Day, 
St. Andrew’s Day) 

− świętowanie: 
shamrock, hold 
parades, etc.  

− atrakcje 
turystyczne (np. 
the Giant 
Causeway, basalt 
columns, hot 
springs) 

– – − tekst o Irlandii Płn. – 
wyszukiwanie 
informacji: zadanie T/ F 

− tekst o Nowej Zelandii 
– wyszukiwanie 
informacji: zadanie T/ F 

− sprawdzanie w 
słowniku znaczenia 
podanych wyraŜeń  

− zbieranie informacji na 
temat Irlandii Płn. i 
Nowej Zelandii (ICT: 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) – praca 
w grupach 

− prezentacja zebranych 
informacji na temat 
Irlandii Płn. i Nowej 
Zelandii  

− tworzenie kolokacji 
poprzez łączenie 
wyrazów  

− pisanie zdań 
zawierających 
utworzone kolokacje 

str. 
120-
121 

Temat lekcji: Prezentujemy informacje na temat Irlandii Płn. i Nowej Zelandii.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

CULTURE IV – ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH OBSZARU J ĘZYKA ANGIELSKIEGO (NPP III.0 – WS  1.14, NPP III.1 – WS 1.15) 

Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) SŁUCHANIE CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE 
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…… 

Unia Europejska:  
− historia (np. the 

Second World 
War)  

− geografia (nazwy 
państw 
europejskich)  

− polityka (np. 
objective, 
environment, 
legislation)  

− instytucje (np. the 
Council of the 
European Union, 
the European 
Parliament) 

− flaga, waluta, 
hymn UE  

– – − tekst o UE  
− dopasowywanie 

wyróŜnionych w 
tekście wyrazów do 
podanych znaczeń  

− hymn UE 
− zbieranie informacji na 

temat UE (ICT: 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) – praca 
w grupach 

− odpowiadanie na 
pytania dotyczące UE 

− odpowiadanie na 
pytanie o datę 
przystąpienia Polski do 
UE 

− przedstawianie 
argumentów za 
przystąpieniem do UE 

− dyskusja na temat 
przesłania zawartego w 
hymnie UE 

− kwiz na temat UE 

− dopisywanie zakończeń 
do podanych 
początków zdań  

− tworzenie kolokacji 
poprzez łączenie 
wyrazów  

− pisanie zdań 
zawierających 
utworzone kolokacje 

− pisanie trzech 
argumentów za 
przystąpieniem do UE 

− przygotowywanie 
plakatu lub pisanie 
wiersza promującego 
UE – praca w parach 

− przygotowywanie 
kwizu na temat UE  

str. 
122-
123 

Temat lekcji: Prezentujemy informacje na temat Unii Europejskiej.  
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…… 
Temat lekcji: Powtórzenie materiału z Modułu 12-14.  

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

PRZYKŁADOWY ZESTAW EGZAMINACYJNY 

POZIOM PODSTAWOWY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
FUNKCJI 

JĘZYKOWYCH 
76  
77 
 

…… 
 

…… 

  − pięć krótkich nagrań 
(wybieranie właściwej 
odpowiedzi na pytania) – 
wybór wielokrotny (zad. 
1, str. 220) 

− rozmowa dwojga 
przyjaciół na temat 
wakacji – dobieranie 
osoby do sposobu 
spędzania wakacji (zad. 2, 
str. 220) 

− wypowiedź Paula na 
temat jego kariery 
zawodowej – zadanie T/ F 
(zad. 3, str. 220) 

− cztery tabliczki 
informacyjne – 
dobieranie właściwego 
zdania do kaŜdego tekstu 
(zad. 7, str. 221) 

− cztery teksty – wybór 
wielokrotny (zad. 8, str. 
221) 

− ogłoszenia o wynajmie 
mieszkania – dobieranie 
pytań do ogłoszeń (zad. 
9, str. 222) 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – dobieranie 
(zad. 10, str. 222) 

− uzupełnianie luk w 
tekście podanymi 
słowami – wybór 
wielokrotny (zad. 11, 
str. 222) 

− dobieranie właściwej 
odpowiedzi do 
usłyszanych pytań (zad. 
4, str. 220) 

− uzupełnianie dialogów 
(wybór właściwej 
odpowiedzi) – wybór 
wielokrotny (zad. 5, str. 
220) 

− dobieranie reakcji do 
podanych sytuacji – 
wybór wielokrotny 
(zad. 6, str. 221) 

str. 
220-
222 

Temat lekcji:  1. Próbny egzamin gimnazjalny – poziom podstawowy.  
                        2. Próbny egzamin gimnazjalny – poziom podstawowy (c.d.). 

 



 
Nr  

lekcji/ 
data 

MATERIAŁ  
LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

PRZYKŁADOWY ZESTAW EGZAMINACYJNY 

POZIOM ROZSZERZONY 
Strona 
podr. SŁOWNICTWO GRAMATYKA 

(powtórzenie) ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU 

ROZUMIENIE 
TEKSTÓW PISANYCH 

ZNAJOMO ŚĆ 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

WYPOWIED Ź 
PISEMNA 
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79 
 

…… 
 

…… 

  − dwa nagrania (rozmowa o 
incydencie i monolog 
chłopca) – wybór 
wielokrotny (zad. 1, str. 
223) 

− wypowiedzi czterech osób 
o magazynach dla 
nastolatków – dobieranie 
osób do wypowiedzi (zad. 
2, str. 223) 

− tekst na temat stresu – 
dobieranie nagłówków 
do akapitów (zad. 3, str. 
223) 

− informacje na temat 
czterech osób i pięciu 
zawodów – dobieranie 
osób do odpowiednich 
dla nich zawodów (zad. 
4, str. 224) 

− list – uzupełnianie luk w 
teście brakującymi 
zdaniami (zad. 5, str. 
225) 

− uzupełnianie luk w 
tekście odpowiednimi 
formami podanych 
wyrazów (zad. 6, str. 
225) 

− uzupełnianie zdań – 
transformacje ze 
słowem kluczem (zad. 
7, str. 225) 

− e-mail do kolegi/ 
koleŜanki z Anglii o 
niedawno zwiedzonym 
ciekawym miejscu w 
Polsce (zad. 8, str. 225) 

str. 
223-
225 

Temat lekcji:  1. Próbny egzamin gimnazjalny – poziom rozszerzony.  
                        2. Próbny egzamin gimnazjalny – poziom rozszerzony (c.d.).  
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…… 
Temat lekcji:  Omówienie próbnego egzaminu gimnazjalnego.  

 
 


