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WSTĘP 

 

Agriculture 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 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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Agriculture 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: Agriculture 

BOOK 3 
 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

1. Animal behavior 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, jak 

rozpoznawać, czy można 

bezpiecznie zbliżyć się 

do zwierzęcia  

– podawanie, jakie są 

przeciętne strefy 

bezpiecznego zbliżania 

się do zwierząt 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– prowadzenie rozmowy o 

pracę 

– opisywanie 

doświadczenia 

zawodowego 

– wymienianie 

obowiązków 

– pisanie życiorysu 

(writing a resume) 

– wymagania dla kandydata 

(excellent references, 

experience, handling 

skills, etc.) 

– obowiązki (herding, 

collecting data, recording 

data, determining key 

characteristics, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o pracę: How 

much experience do you 

have?, Did you work 

with…?, How would you 

deal with…?, etc. 

Czytanie  

oferta pracy (job posting) dla 

pracownika (lead handler) 

odpowiedzialnego za utrzymanie 

zwierząt w dobrej formie 

fizycznej i psychicznej – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa o pracę między 

pracodawcą (interviewer) a 

kandydatem do pracy w 

gospodarstwie (job applicant) – 

zaznaczanie usłyszanych 

informacji 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie 

rozmowy o pracę między pracodawcą 

(interviewer) a kandydatem (job 

applicant)  

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których hodowca 

prowadzi rozmowy o pracę z różnymi 

kandydatami, pytając ich o 

doświadczenie w pracy ze 

zwierzętami, w układaniu zwierząt i w 

zarządzaniu 

 

Pisanie 

informacja o kandydacie (lead 

handler’s resume) zawierająca 

następujące dane: nazwisko kandydata, 

doświadczenie, umiejętności i 

dotychczasowy zakres obowiązków 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1.Wanted: Lead Handler. 

                          2. How much experience do you have? – 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. Animal health 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie 

powszechnie 

spotykanych chorób 

żywego inwentarza  

– mówienie o sposobach 

zapobiegania 

rozprzestrzeniania się 

chorób wśród 

inwentarza przez 

rolników  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania  

– pytanie o objawy 

choroby 

– opisywanie objawów 

– stawianie diagnozy 

– zalecenie leczenia 

– przygotowywanie planu 

leczenia (writing a 

treatment plan) 

– słownictwo związane z 

zapobieganiem infekcjom 

(preventive care, monitor 

livestock for…, prevent the 

spread of diseases, clean 

facilities, etc.) 

– problemy zdrowotne 

inwentarza (parasites: 

lice, ticks; respiratory 

disease, etc.) 

– leczenie zwierząt i 

profilaktyka (insecticides, 

deworming, antibiotics, 

vaccination, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z weterynarzem: 

When did you first 

notice…?, Those 

symptoms are classic 

signs…., Can you treat 

them?, etc. 

Czytanie  
artykuł z czasopisma (magazine 

article) na temat zapobiegania 

infekcjom wśród żywego 

inwentarza – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa rolnika (farmer) z 

weterynarzem (veterinarian) o 

infekcji układu oddechowego w 

jego stadzie – zaznaczanie 

usłyszanych informacji 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli rolnika (farmer) 

rozmawiającego z weterynarzem 

(veterinarian) o infekcji układu 

oddechowego, jaką zdiagnozował w 

jego stadzie 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których weterynarz 

pyta hodowców o zauważone przez 

nich objawy choroby u zwierząt, 

stawia diagnozy i zaleca 

odpowiednie sposoby leczenia 

 

Pisanie 

plan leczenia (treatment plan) 

zawierający następujące informacje: 

symptomy choroby, diagnoza i 

zalecane leczenie (making a plan) 

Tematy lekcji: 1. Disease Control. 

                          2. How does it look, doc? – 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. Animals and grain 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, czy rolnicy 

w Polsce uprawiają 

zboża głównie na 

potrzeby ludzi czy 

zwierząt 

– wyrażanie opinii na 

temat, czy zwierzęta 

powinny jeść mniej 

zbóż i jej uzasadnienie 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– przeprowadzanie 

wywiadu 

– wyrażanie opinii 

– udzielanie wyjaśnień 

– pisanie artykułu 

(writing an article) 

– karma dla zwierząt (feed 

grains, hay, corn, barley, 

roughage, etc.) 

– słownictwo związane z 

produkcją zbóż 

(consumption, food grains, 

inedible to humans, etc.)  

– zwroty używane w 

wywiadzie: Is it true 

that…?, Can you elaborate 

on that?, You mean to say 

(that)…, etc. 

Czytanie  
artykuł z gazety (newspaper article) 

na temat karmienia zwierząt 

zbożami – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa reporterki (reporter) z 

rolnikiem (farmer) o produkcji 

kukurydzy – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy reporterki 

(reporter) z rolnikiem (farmer) o 

produkcji kukurydzy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których reporter pyta 

rolników o produkcję zbóż 

pastewnych dla zwierząt, o ich 

uprawy i związek upraw zbóż 

pastewnych z produkcją mięsa na 

rynek 

 

Pisanie 

artykuł (article) o zwierzętach, 

zbożach i żywności zawierający 

opis procesu od skarmiania zwierząt 

do uzyskania żywności dla ludzi 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1.Who should get the grain?  

                          2. Can you elaborate 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) 

4. Bioengineering 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, w jaki 

sposób bioinżynieria 

może udoskonalić 

przemysł zwierzęcy 

– wymienienie obaw 

związanych z 

bioinżynierią 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– przeprowadzanie 

wywiadu 

– stawianie pytań 

– udzielanie odpowiedzi 

– mówienie o 

konsekwencjach 

– pytanie o opinię 

– sporządzanie notatek 

(writing notes) 

– słownictwo związane z 

wystąpieniami podczas 

konferencji (speakers, 

current research, present 

on, etc.)  

– słownictwo związane z 

bioinżynierią (genetic 

engineering, transgenic 

organisms, biotechnology, 

cloning bacteria, etc.) 

– zwroty używane w 

wywiadzie: So, what are 

the challenges of…?, What 

do you think will happen 

if…?, Well, consumers 

fear that…, etc. 

Czytanie  
program konferencji (conference 

schedule) na temat bioinżynierii 

zwierząt – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 1  
wywiad z osobą biorącą udział w 

konferencji (speaker) na temat 

wyzwań, jakie stoją przed 

bioinżynierią rolniczą – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie wywiadu z osobą 

biorącą udział w konferencji 

(speaker) na temat wyzwań, jakie 

stoją przed bioinżynierią rolniczą 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których reporterzy 

pytają prelegenta na konferencji o 

wyzwania, jakie stoją przed 

bioinżynierią rolniczą, opinie 

konsumentów, odzew ze strony 

rządu 

 

Pisanie 

notatki (notes) na temat wyzwań 

stojących przed bioinżynierią i 

ewentualnych konsekwencji 

(gathering information) 

Tematy lekcji: 1. Animal Bioengineering. 

                          2. What are the challenges of bioengineering? – 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. Cropping systems 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie, w jaki 

sposób tradycyjne 

uprawianie ziemi 

niszczy glebę 

– wymienienie systemów 

upraw i przedstawianie 

ich mocnych i słabych 

stron 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– pytanie o przyczyny 

– udzielanie wyjaśnień 

– wymienianie zalet 

– przygotowywanie 

harmonogramu upraw 

(writing a schedule) 

– słownictwo związane z 

prowadzeniem 

zróżnicowanych upraw 

(diversity, diversification, 

crop rotation, polyculture, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o wprowadzeniu 

zmian: It’ll allow us to 

diversify…, We’re going to 

start rotating…, Why do 

you want to do that?, etc. 

Czytanie  
publikacja (publication on cropping 

systems) na temat zalet prowadzenia 

zróżnicowanych upraw – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa rolnika (farmer) z 

pomocnikiem (assistant) na temat 

rotacji upraw i korzyści z tego 

płynących – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy rolnika 

(farmer) z pomocnikiem (assistant) 

na temat rotacji upraw i korzyści z 

tego płynących 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnik 

rozmawia z pomocnikami na temat 

wprowadzenia w gospodarstwie 

rotacji upraw, uprawy pszenicy i 

orzeszków ziemnych oraz 

pozostawiania jednego pola 

odłogiem 

 

Pisanie 

harmonogram (schedule) upraw na 

następny rok zawierający informacje 

o: nazwie systemu, uprawach oraz 

polach (arranging things)  

Tematy lekcji: 1.Diversification. 

                          2. That helps the soil replenish too. – 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. Growing seasons 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, jak 

długi jest okres 

wegetacyjny w Polsce  

– informowanie o tym, w 

jaki sposób rolnicy 

mogą wydłużać okres 

wegetacyjny 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– proponowanie  

– wymienianie sposobów 

przedłużenia okresu 

wegetacyjnego 

– pisanie listu (writing a 

letter to a farm owner)  

– czynniki wpływające na 

długość okresu wegetacji 

(elevation, growing degree 

days, last frost dates, etc.) 

– sposoby wydłużenia 

okresu wegetacji 

(greenhouse, hoop house, 

heater, freeze protection, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o wydłużeniu 

okresu wegetacji: I want to 

try to extend our growing 

season, I’m trying to 

figure how we could…, We 

could plant early…, etc. 

Czytanie  
artykuł z czasopisma (magazine 

article) na temat wyzwań sezonu 

wegetacyjnego – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwójki rolników (two 

farmers) o sposobach wydłużenia 

okresu wegetacji – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwójki 

rolników (two farmers) o sposobach 

wydłużenia okresu wegetacji 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy podają 

różne sposoby wydłużenia okresu 

wegetacji 

 

Pisanie 

list (letter) do właściciela 

gospodarstwa rolnego zawierający 

następujące informacje: jak 

wydłużyć okres wegetacyjny, jaki 

sprzęt jest potrzebny i jakie korzyści 

płyną ze zmian (givimg tips) 

Tematy lekcji: 1. The Challenges of Growing Seasons. 

                          2. How would we do 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. Weeds, pests, and disease 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie chwastów, 

szkodników i chorób 

niszczących uprawy w 

Polsce 

– wymienienie sposobów 

pozwalających uniknąć 

zniszczeń 

spowodowanych przez 

chwasty, szkodniki i 

choroby 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– udzielanie informacji 

– opisywanie problemu 

– pisanie wiadomości 

(writing a farmer’s 

memo)  

– słownictwo związane z 

chwastami (weed map, 

herbicides, suppression, 

etc.) 

– słownictwo związane ze 

szkodnikami (pests, 

insects, pesticides, 

biological controls, etc.) 

– słownictwo związane z 

chorobami (bacterial 

pathogens, viral 

pathogens, fungal 

pathogens, fungicides, 

blight, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o walce ze 

szkodnikami upraw: I 

sprayed my fields with 

pesticides, I’d prefer to try 

a biological control, I 

might buy some wasps, etc. 

Czytanie  
strona z poradnika dla rolników 

(page from the farmer’s guide) z 

informacjami na temat chwastów, 

szkodników i chorób – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwójki rolników (two 

farmers) o problemach ze 

szkodnikami, które zaatakowały 

uprawy, i ich zwalczaniu – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwójki 

rolników (two farmers) o 

problemach ze szkodnikami, które 

zaatakowały uprawy, i walce z nimi 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

rozmawiają o problemach z 

uprawami zaatakowanymi przez 

różne szkodniki oraz o chemicznych 

i biologicznych metodach ich 

zwalczania 

 

Pisanie 

wiadomość (farmer’s memo) do 

pracowników, opisująca problem z 

uprawami i środki, jakie mają być 

zastosowane do ratowania upraw 

(describing a problem) 

Tematy lekcji: 1. Weeds, pests, and disease. 

                          2. How can insects be better than pesticides? – 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. Diagnosing crop problems 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie objawów 

pogarszania się kondycji 

roślin 

– wymienienie sposobów 

ratowania upraw 

dotkniętych różnymi 

problemami  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– opisywanie problemu 

– wymienianie 

symptomów choroby 

roślin 

– pisanie e-maila (writing 

an email)  

– problemy z roślinami 

(stippled, stunted, wilting, 

browning, etc.) 

– słownictwo związane ze 

stawianiem diagnozy 

(establish symptom 

patterns, identify the field 

pattern, use symptomology 

keys, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z doradcą 

rolniczym: What’s the 

problem with your corn?, 

Did you notice any 

changes?, Did you find 

any chan ges in the 

color…?, etc. 

Czytanie  
strona internetowa (webpage from 

an agricultural extension office) z 

reklamą biura zajmującego się 

doradztwem rolniczym – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa doradcy rolniczego 

(agricultural advisor) z rolnikiem 

(farmer), który opisuje niepokojące 

go symptomy niszczenia kukurydzy 

– zaznaczanie usłyszanych 

informacji 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy doradcy 

rolniczego (agricultural advisor) z 

rolnikiem (farmer), który opisuje 

niepokojące go symptomy 

niszczenia kukurydzy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy opisują 

doradcy rolniczemu swoje problemy 

z uprawami, zauważone symptomy i 

zmiany 

 

Pisanie 

e-mail (email) rolnika do doradcy 

rolniczego z opisem problemu, 

symptomów choroby uprawianych 

roślin i zaobserwowanych zmian 

(describing a problem)  

Tematy lekcji: 1. Diagnosing crop problems. 

                          2. What’s the problem with your corn? – 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. Agribusiness management 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie głównych 

kosztów i wydatków w 

gospodarstwie rolnym 

– wyrażenie opinii na 

tego, czy lepiej samemu 

prowadzić swoje 

finanse czy korzystać z 

pomocy profesjonalnej 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– wskazywanie błędu w 

rozliczeniu 

– udzielanie wyjaśnień 

– przygotowanie 

rozliczenia finansowego 

rolnika (writing a 

farmer’s financial 

summary) 

– słownictwo związane z 

rozliczeniem finansowym 

(revenue, expenses, 

interest payments on loan, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z księgowym: 

I’d be glad to go over it 

with you, Some of the 

figures in the summary 

don’t match my records, 

Where have you fund 

discrepancies?, Your 

insurance figures are too 

low, etc. 

Czytanie  
list (letter) księgowej do rolnika z 

opisem jego sytuacji finansowej – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa telefoniczna rolnika 

(farmer) z księgową (accountant) o 

zauważonych przez niego 

niezgodnościach w rozliczeniu 

finansowym – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy rolnika 

(farmer) z księgową (accountant) o 

zauważonych przez niego 

niezgodnościach w rozliczeniu 

finansowym 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

zgłaszają księgowej zauważone 

błędy w rozliczeniach finansowych 

dotyczące wydatków i 

ubezpieczenia 

 

Pisanie 

rozliczenie finansowe rolnika 

(farmer’s financial summary) z 

podaniem dochodu, wydatków i 

długu (making a summary) 

Tematy lekcji: 1. Agribusiness management. 

                          2. Your insurance figures are too low. – 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. International trade 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, jaki 

wpływ ma handel 

zagraniczny na to, co 

uprawiają rolnicy 

– informowanie o tym, czy 

Polska więcej 

produktów rolniczych 

importuje czy eksportuje  

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– sugerowanie 

– udzielanie informacji 

– mówienie o kosztach i 

korzyściach 

– pisanie e-maila (writing 

an email) 

– słownictwo związane z 

handlem 

międzynarodowym (global 

markets, leading 

exporters, receive imports, 

remain import dependent, 

major player, etc.) 

– pojęcia używane w handlu 

(tariffs, trade restriction 

quotas, shipping costs, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o handlu: Could 

I get a better price?, Have 

you ever considered 

selling…?, We also have 

to consider the costs, etc. 

Czytanie  
podsumowania profilu handlu (trade 

profile summaries) dla Kanady i 

Chile – zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

 rozmowa rolnika (farmer) z 

księgową (accountant) o sprzedaży 

nadwyżek siana za granicę – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy rolnika 

(farmer) z księgową (accountant) o 

sprzedaży nadwyżek siana za 

granicę 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których księgowy 

rozmawia z rolnikami o sprzedaży 

za granicę produktów, których mają 

nadwyżki, dyskutuje o kosztach i 

korzyściach płynących z takiego 

handlu 

 

Pisanie 

e-mail (email) do rolnika z 

informacjami dotyczącymi handlu, 

opłat i korzyści wynikających z 

istniejących limitów (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. International trade. 

                          2. Could I get a better price? – 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. The futures market 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czy w 

Polsce popularne są 

inwestycje na rynku 

transakcji terminowych 

(futures market)  

– wyjaśnianie, jak zmiany 

na rynku kontraktowym 

wpływają na działania 

rolników 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– udzielanie informacji 

– udzielanie rad 

– pisanie listu z 

rekomendacjami 

(writing a letter to a 

farmer)  

– słownictwo związane z 

rynkiem (values, futures 

market, falling, index, etc.) 

– trendy rynkowe (fluctuated 

greatly, values closed x 

cents lower than…, a high/ 

low, a sudden fall of 

prices, an increase in…, 

etc.) 

– zwroty związane z 

zapasami rolników 

(beginning stocks, stocks-

to-use ratios, ending 

stocks, etc.)  

– zwroty używane przy 

doradzaniu: It might not be 

so bad; I’d plant it if I 

were you; But if you think 

it’s a good idea, I might as 

well…, etc. 

Czytanie  
artykuł z gazety finansowej 

(article from a financial 

newspaper) dotyczący spadku cen 

kontraktowanej pszenicy – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa rolnika (farmer) z 

analitykiem inwestycyjnym 

(investment analyst), 

doradzającym mu 

najkorzystniejsze rozwiązanie – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie 

rozmowy rolnika (farmer) z 

analitykiem inwestycyjnym 

(investment analyst), doradzającym 

mu najkorzystniejsze rozwiązanie  

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których analityk 

inwestycyjny doradza rolnikom 

najkorzystniejsze dla nich 

rozwiązania, biorąc pod uwagę 

spadające ceny zbóż na rynku oraz 

zrealizowane i planowane uprawy, a 

także sugeruje rolnikom, by zaufali 

prognozom 

 

Pisanie 

list (letter) do rolnika, w którym 

opisane są zmiany cen plonów na 

rynku i wpływ, jaki ten fakt będzie 

miał na rynek kontraktowy oraz 

rekomendacje dotyczące upraw 

(giving recommendations) 

Tematy lekcji: 1. Falling Price of Wheat Futures. 

                          2. With prices so low, futures will sell. – conversations. 



©Express Publishing & EGIS AGRICULTURE- BOOK 3 Rozkład materiału 

 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

12. Sustainable farming 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie 

stosowanych w Polsce 

praktyk 

zrównoważonych upraw  

– wymienienie wyzwań 

związanych ze 

stosowaniem upraw 

zrównoważonych  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– udzielanie rad 

– przedstawianie korzyści 

– sporządzanie notatek 

(writing notes) 

– słownictwo związane ze 

zrównoważonymi 

uprawami (intercropping, 

biodiversity, monoculture, 

benefits, etc.) 

– słownictwo związane z 

nieodnawialnymi 

zasobami energii (non-

renewable resources, 

expand the community’s 

systems perspective, 

economic sustainability, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z ekspertem: I 

have a question for you if 

you don’t mind, Do you 

think I should…?, How 

does that work?, etc. 

Czytanie  
ulotka (flyer) z informacjami o 

prezentacji na temat między 

innymi zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa rolnika (farmer) z 

ekspertką od zrównoważonych 

upraw (sustainable farming 

expert), która radzi mu uprawiać 

obok siebie dwa rodzaje warzyw 

w celu lepszej ochrony przed 

szkodnikami – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie 

rozmowy rolnika (farmer) z ekspertem 

od zrównoważonych upraw 

(sustainable farming expert), który 

radzi mu uprawiać jednoczenie obok 

siebie dwa rodzaje warzyw w celu 

lepszej ochrony przed szkodnikami 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których ekspert doradza 

rolnikom uprawę współrzędną różnych 

gatunków roślin i przedstawia 

korzyści płynące z tego rodzaju upraw 

 

Pisanie 

notatki z wykładu (notes) na temat 

zrównoważonych upraw, zawierające 

informacje o prowadzeniu upraw 

współrzędnych i płynących z tego 

korzyści (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Farming in your backyard. 

                          2. I have a suggestion for you, if you don’t mind. – conversations 

Powtórka materiału./ 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) 

13. Technological advances 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, w jaki 

sposób postęp 

technologiczny wpłynął 

na udoskonalenia w 

rolnictwie w Polsce  

– wymienienie 

negatywnego wpływu 

postępu 

technologicznego na 

rolnictwo 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– udzielanie informacji 

– polecanie 

– przedstawianie korzyści 

– przygotowywanie 

reklamy (writing an 

advertisement) 

– sprzęt rolniczy (auto-steer 

tractor, air-seeding 

system, self-propelled 

tractor, etc.)  

– słownictwo związane z 

nawadnianiem 

(overwatering, drip 

irrigation system, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o nowych 

technologiach: I think 

you’ll be very impressed 

with…, What’s so excited 

about…?, That’s a little 

hard to believe, etc. 

Czytanie  
lista produktów (product listing) 

producenta sprzętu rolniczego – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa sprzedawcy (salesperson) 

z rolnikiem (farmer) o zaletach 

nowych technologii stosowanych w 

nawadnianiu – zaznaczanie 

usłyszanych informacji 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy sprzedawcy 

(salesperson) z rolnikiem (farmer) o 

zaletach nowych technologii 

stosowanych w nawadnianiu 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których sprzedawca 

przedstawia rolnikom nowe 

technologie stosowane do 

nawadniania, opisuje części systemu 

i korzyści płynące z wprowadzenia 

nowych rozwiązań 

 

Pisanie 

reklama (advertisement) nowej 

maszyny rolniczej, zawierająca 

informacje na temat jej 

zastosowania, sposobu 

wykorzystania i korzyści 

(advertising) 

Tematy lekcji: 1. Revolution Farm Equipment. 

                          2. I think you’ll be impressed. – 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) 

14. Organic farming 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienienie wyzwań, 

jakie stoją przed 

rolnictwem 

ekologicznym 

– mówienie o tym, czy 

produkty uprawiane 

ekologicznie są w 

Polsce popularne  

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– pytanie o opinię 

– wyrażanie opinii 

– udzielanie informacji 

– przygotowywanie 

raportu (writing a crop 

inspector’s report) 

– etapy starania się o 

certyfikat (find a certifier, 

apply, prepare for 

inspection, etc.) 

– słownictwo związane 

rolnictwem ekologicznym 

(comply with eco-friendly 

standards, certifier, 

organic system plan, keep 

a field activity log up to 

date, compliance with 

pest-control regulations, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z inspektorem: 

You seemed prepared 

for…, Do you think we’ll 

be certified?, The certifier 

needs to review the 

documents you supplied, 

etc.  

Czytanie  
publikacja (publication) na temat 

rolnictwa ekologicznego – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1 

rozmowa rolnika (farmer) z 

inspektorką rolnictwa 

ekologicznego (organic inspector) 

o wynikach inspekcji w 

gospodarstwie starającym się o 

certyfikat produkcji ekologicznej 

– zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie 

rozmowy rolnika (farmer) z 

inspektorem rolnictwa ekologicznego 

(organic inspector) o wynikach 

inspekcji w gospodarstwie starającym 

się o certyfikat produkcji ekologicznej 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których inspektor 

informuje rolników o wynikach 

przeprowadzonych inspekcji, w jakim 

terminie uzyskają certyfikaty i jak 

mają postępować dalej 

 

Pisanie 

raport (crop inspector’s report) 

inspektora zawierający informacje o 

dziennikach dotyczących upraw na 

poszczególnych polach oraz spełnianiu 

wymagań obowiązujących przy 

produkcji ekologicznej (giving 

information)  

Tematy lekcji: 1.What to do to get your certification. 

                          2. Do you think we’ll be certified? – 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. GMOs 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, w jaki 

sposób genetycznie 

zmodyfikowane 

organizmy mogą pomóc 

rolnikom 

– opowiadanie o opiniach 

konsumentów w Polsce 

na temat GMO 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– udzielanie 

szczegółowych 

informacji 

– wymienianie zalet 

– przedstawianie korzyści 

– opisywanie produktów 

(writing product 

desriptions)  

– słownictwo związane z 

nasionami (biotech seed, 

herbicide-resistance, 

insect-resistance, nitrogen 

efficiency, drought-

resistance, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie przy omawianiu 

korzyści: The main benefit 

is that…, We should 

emphasize the 

dependability of…, Tests 

showed that…, That 

means…, etc. 

Czytanie  
strona internetowa (webpage from a 

seed company) firmy nasienniczej z 

aktualną ofertą – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa  specjalistki ds. nowych 

odmian nasion (seed developer) ze 

sprzedawcą (salesman), któremu 

przedstawia zalety nowej odmiany 

nasion – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy specjalisty ds. 

nowych odmian nasion (seed 

developer) ze sprzedawcą 

(salesman), któremu przedstawia 

zalety nowej odmiany nasion 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których specjalista 

przedstawia sprzedawcom nowe 

odmiany nasion, ich cechy i 

korzyści płynące z wyboru tych 

nasion  

 

Pisanie 

opisy dwóch nowych odmian nasion 

(product descriptions) zawierające 

następujące informacje: rodzaj 

upraw, cech nasion i oczekiwane 

korzyści (making description) 

Tematy lekcji: 1. Genetically modified organisms. 

                          2. I want to know the best way to advertise it. – conversations. 

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

 


