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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 2 

 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

1. Beef industry 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– opowiadanie, jak ważny 

jest przemysł 

przetwórczy wołowiny 

w Polsce 

– wymienianie 

najpopularniejszego 

rodzaju mięsa w Polsce 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– informowanie o planach 

– podawanie powodów 

decyzji 

– przedstawianie korzyści/ 

ryzyka 

– pisanie wiadomości 

(filling out the rancher’s 

memo) 

– słownictwo związane z 

hodowlą bydła 

karmionego kukurydzą i 

soją (growth hormones, 

antibiotics, higher grades 

of beef, etc.) 

– słownictwo związane z 

hodowlą bydła 

karmionego trawą na 

pastwiskach (lower feed 

conversion efficiency of 

grass, get sick, forage in 

pastures, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o wprowadzeniu 

zmian w hodowli: Are you 

suggesting we switch 

to…?, I’m thinking about 

making a big change, I 

think it’s risky, etc. 

Czytanie  

artykuł z czasopisma 

(magazine article) na temat 

wołowiny produkowanej 

ekologicznie – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1 
rozmowa hodowcy (rancher) z 

asystentem (assistant) o 

nowym trendzie w produkcji 

wołowiny – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2 

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie rozmowy 

hodowcy (rancher) z asystentem 

(assistant) o nowym trendzie w produkcji 

wołowiny 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których hodowca dyskutuje z 

pracownikami o korzyściach z 

wprowadzenia zmian w hodowli bydła, 

zaprzestaniu podawania hormonów, 

kosztach takiej produkcji wołowiny i jej 

cenie 

 

Pisanie 

wiadomość (rancher’s memo) do 

pracowników z informacją o przejściu na 

hodowlę ekologiczną oraz podaniem 

powodów takiej decyzji, kosztów i 

przewidywanych korzyści oraz prośbą o 

ewentualne uwagi (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Beef industry. 

                          2. I don’t think that’s a good idea. – 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. Swine industry 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czy 

hodowla trzody 

chlewnej w Polsce jest 

duża  

– wymienianie wyzwań, 

jakie stawia hodowla 

trzody chlewnej 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– proponowanie zmian 

– uzasadnianie potrzeby 

zmian 

– przedstawianie korzyści 

– opisywanie zmian 

(describing the changes) 

– słownictwo związane z 

hodowlą trzody chlewnej 

(sow farms, hogs, social 

space, litters, farrow-to-

finish farms, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o kondycji 

zwierząt w hodowli: I’m 

worried, The sows seem 

restless with less room…, 

You might be on to do 

something, etc. 

Czytanie  

fragment z czasopisma dla osób 

związanych z przemysłem 

rolniczym (agricultural industry 

journal) dotyczący efektywnego 

wykorzystania przestrzeni w 

hodowli trzody chlewnej – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1 
rozmowa dwóch hodowców trzody 

chlewnej (two swine farmers) o 

spadku produkcji w związku z 

ograniczeniem indywidualnej 

przestrzeni życiowej – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2 

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli dwojga hodowców 

trzody chlewnej (two swine farmers) 

o potrzebie zwiększenia 

indywidualnej przestrzeni życiowej 

zwierząt 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których hodowcy 

rozmawiają o wprowadzeniu 

różnych zmian w hodowli trzody, w 

tym zwiększenia im indywidualnej 

przestrzeni życiowej 

 

Pisanie 

opis zmian (description of the 

changes) na farmie hodowlanej z 

podaniem proponowanych zmian, 

ich przyczyny i spodziewanych 

efektów (suggesting changes) 

Tematy lekcji: 1. Swine industry. 

                          2. What if we increase their social space? – 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. Poultry industry 

2 godz. 

 

………… 

 

…………  

– wymienianie produktów 

przemysłu 

drobiarskiego 

– opowiadanie, jak 

popularny w Polsce jest 

drób 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– przedstawianie oferty 

– opisywanie odmian 

– zamawianie 

telefoniczne 

– wypełnianie formularza 

zamówienia (filling out 

the order)  

– słownictwo związane z 

hodowlą drobiu (breeder, 

hens, roosters, chicks, etc.) 

– odmiany kurczaków 

(layers, broilers, roasters, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie przy składaniu 

zamówienia: I’d like to 

order some chicks, Is there 

any particular breed 

you’re interested in?, I’ll 

take half a dozen, etc. 

Czytanie  
strona internetowa (page from a 

website) hodowcy drobiu – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1 

rozmowa telefoniczna hodowcy 

(breeder) z rolnikiem (farmer), 

który chce zakupić kurczęta do 

hodowli – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 2 

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy telefonicznej 

hodowcy (breeder) z rolnikiem 

(farmer), który chce zakupić 

kurczęta do hodowli 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy chcą 

zakupić różne odmiany kurcząt do 

swoich hodowli, podając cel swojej 

produkcji 

 

Pisanie 

zamówienie (order) zawierające 

dane klienta, rodzaj kurcząt, ich 

przeznaczenie, nazwę rasy oraz 

zamawianą ilość (taking an order) 

Tematy lekcji: 1. Poultry industry. 

                          2. I’d like to order some chicks. – 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. Dairy industry 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie 

popularnych w Polsce 

produktów mleczarskich  

– wyjaśnianie, jak 

technologia zmieniła 

produkcję nabiału 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– pytanie o opinię 

– wyrażanie opinii 

– sugerowanie 

– pisanie planu (writing a 

plan) 

– słownictwo związane z 

produkcją mleka (milk 

herd, milking parlor, 

udders, milk pipeline, 

pasteurize, homogenize, 

etc.) 

– słownictwo związane z 

hodowlą (milk herd, 

nursery barn, bull calves, 

heifers, house, etc.) 

– zwroty używane przy 

wyrażaniu opinii: I think 

it’s time for…, But I don’t 

think she’s ready, That’s 

the right age if you ask me, 

etc. 

Czytanie  
strona internetowa (webpage) 

rodzinnego gospodarstwa 

mleczarskiego – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwojga pracowników 

pracujących w gospodarstwie 

mleczarskim (two dairy employees) 

na temat dołączenia do stada młodej 

jałówki – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwojga 

pracowników gospodarstwa 

mleczarskiego (two dairy 

employees) na temat dołączenia do 

stada młodej jałówki 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których hodowcy 

rozmawiają o dołączeniu do stada 

mlecznego różnych młodych 

jałówek, sprawdzają ich wiek i wagę 

 

Pisanie 

plan (plan) przeniesienia młodej 

jałówki do stada mlecznego 

zawierający następujące dane: wiek 

zwierzęcia, jego waga, cel, zmiany i 

planowany termin przeniesienia 

(making a plan) 

Tematy lekcji: 1. Dairy industry. 

                          2. I don’t think she’s ready to have a calf. – 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. Sheep industry 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, czym różni 

się hodowla owiec od 

hodowli bydła 

– opowiadanie, czy w 

Polsce owce hodowane 

są głównie dla mięsa czy 

dla wełny 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania  

– składanie zamówienia 

telefonicznie 

– podawanie ilości/ 

odmian 

– uzgadnianie ceny 

– wypełnianie paragonu 

sprzedaży (filling out the 

sales receipt) 

– stado owiec (flocks, feeder 

lambs, market slaughter 

lambs, ewes, etc.) 

– słownictwo związane z 

hodowlą owiec 

(accelerated lambing 

process, lambing period, 

range production, etc.) 

– zwroty używane przy 

składaniu zamówienia: 

About how many 

animals…?, I’d like at 

least…, Well, we can 

certainly provide that, etc. 

Czytanie  
ogłoszenie (business announcement) 

hodowcy owiec – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa telefoniczna klientki 

(customer) z pracownikiem 

gospodarstwa zajmującego się 

hodowlą owiec (farm employee) – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli klienta (customer), 

który chce złożyć zamówienie na 

300 owiec  

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

składają zamówienia na owce do 

swoich hodowli, podając odmianę i 

ilość oraz uzgadniając cenę 

 

Pisanie 

paragon sprzedaży (receipt) z 

podaniem nazwiska hodowcy, farmy 

i szczegółów zamówienia 

dotyczących odmiany owiec, ilości i 

ceny (confirming the order) 

Tematy lekcji: 1. Sheep industry. 

                          2. Can you complete an order that much? – 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. Equine industry 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– opowiadanie, jaką rolę 

pełniły konie w 

rolnictwie w przeszłości 

– informowanie o tym, do 

czego obecnie 

wykorzystuje się konie 

w Polsce  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– wyrażanie opinii 

– opisywanie pracy z 

koniem 

– sugerowanie 

– wypełnianie dziennika 

treningowego (filling 

out the training log) 

– słownictwo związane z 

hodowlą koni (barns, 

stalls, boarding services, 

vacccination schedule, 

etc.) 

– skład stada (stallions, 

mares, broodmares, foals, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o pracy z 

koniem: Did you work 

with…?, I think she’s one 

of the best mares we’ve 

got, Have you bridled her 

yet?, etc. 

Czytanie  
broszura (brochure) z informacjami 

o stadninie koni – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga trenerów koni 

(horse trainers) o zachowaniu 

młodej klaczy – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwojga 

trenerów koni (horse trainers) o 

zachowaniu młodej klaczy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których trenerzy koni 

rozmawiają o różnych klaczach w 

stadninie i ich gotowości do 

rozpoczęcia treningów oraz o 

szczepieniach ochronnych 

 

Pisanie 

dziennik treningowy (training log) 

zawierający następujące dane: 

nazwa konia, trener, data, 

informacja o ukończeniu treningu, 

ocena konia przez trenera, termin 

następnego treningu i stan zdrowia 

konia (giving information) 

Tematy lekcji: 1. Shady Stables. 

                          2. She needs to see the vet. – 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. Apiculture 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie wyzwań, 

jakie stoją przed 

pszczelarzami 

– wyjaśnianie, dlaczego 

pszczelarstwo jest 

ważne w obecnych 

czasach 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– polecanie 

– uzasadnianie wyboru 

– sporządzanie notatki 

klienta (filing out the 

customer’s notes) 

– słownictwo związane z 

pszczelarstwem (beehive 

frames, top-bar hives, 

skeps, apiary, etc.) 

– zwroty używane przy 

dokonywaniu zakupów: 

Can I help you find 

anything today?, I’m 

looking for…, I’d go 

with…, I’ll take four of 

those, etc. 

Czytanie  
strona internetowa (products 

webpage) dostawcy wyposażenia 

dla pszczelarzy – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pracownicy sklepu 

(employer) z klientem (customer), 

który szuka odpowiedniego dymu 

do podkurzacza do swojej pasieki – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pracownika 

sklepu (employer) z klientem 

(customer), który szuka 

odpowiedniego dymu do 

podkurzacza do swojej pasieki 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których sprzedawca 

doradza różnym pszczelarzom 

odpowiedni dym do podkurzacza do 

podanego rodzaju pasieki 

 

Pisanie 

notatki klienta (customer’s notes) z 

informacjami o rodzajach dymu do 

podkurzaczy oraz instrukcjami ich 

użycia (putting down information) 

Tematy lekcji: 1. Sweet Rewards Beekeeper Supply. 

                          2. The liquid can ruin your honey. – 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. Classification and Composition 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie rodzajów 

gleby 

– wyjaśnianie, jak rodzaj 

gleby wpływa na wzrost 

upraw 

– dopasowywanie wyrazu/ 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) do kontekstu 

zdania  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– omawianie wyników 

analizy 

– upewnianie się 

– udzielanie informacji 

– sporządzanie notatki 

(filling out the farmer’s 

notes) 

– słownictwo związane z 

analizą gleby (sample, 

grain texture, composition, 

highly-organic, etc.)  

– rodzaje gleby (clay, silty 

sand, elastic silt, etc.) 

– zwroty używane przy 

analizie raportu: I just 

looked over the results 

from…, Do you have any 

questions?, I just want to 

make sure, etc. 

Czytanie  
raport z analizy gleby (soil analysis 

report) – zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa telefoniczna naukowca 

(scientist) z rolnikiem (farmer) na 

temat raportu z przeprowadzonej dla 

niego analizy gleby – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy naukowca 

(scientist) z rolnikiem (farmer) na 

temat raportu z przeprowadzonej dla 

niego analizy gleby 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

omawiają z naukowcem wyniki 

analiz swoich gruntów, poruszają 

temat pól z gliniastą ziemią, pól 

piaszczystych i ich nawadniania 

 

Pisanie 

notatka rolnika (farmer’s notes) z 

informacjami o rodzaju gleby i 

wymaganiach dotyczących 

nawadniania pola północnego i 

wschodniego (gathering 

information) 

Tematy lekcji: 1. Soil Analysis Report. 

                          2. Do you have any questions? – 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. Salts and acidity 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, w jaki 

sposób sól przedostaje 

się do gleby 

– wyjaśnianie, jak rolnicy 

mogą obniżać poziom 

kwasowości gleby 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu  

– omawianie problemów 

– szukanie rozwiązań 

– przygotowywanie planu 

(filling out the farmer’s 

plan) 

– właściwości gleby 

(salinity, acidity, sodicity, 

etc.) 

– słownictwo związane z 

zasoleniem gleby (primary 

salinity, high potassium 

content, chloride content, 

secondary salinity, etc.)  

– zwroty używane w 

rozmowie o problemach: I 

have the same problem, 

What are the results?, So 

are you trying anything 

else?, I think that’s what 

I’ll do next year, etc. 

Czytanie  
artykuł z gazety (newspaper 

article) o walce rolników z 

zasoleniem i zakwaszeniem gleby 

– wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwóch rolników (two 

farmers) o problemach z 

zakwaszeniem gleby – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście 

dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i wysłuchany 

dialog, w parach – odgrywanie roli 

dwóch rolników (two farmers) 

rozmawiających o problemach z 

zakwaszeniem gleby 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

rozmawiają o swoich problemach z 

kwaśną glebą, wymieniają się 

informacjami o różnych metodach 

obniżenia kwasowości gleby i 

przedstawiają związane z nimi plany 

na przyszłość 

 

Pisanie 

plan (farmer’s plan) obniżenia 

kwasowości gleby zawierający dane: 

problem, potencjalne rozwiązanie oraz 

argumenty za i przeciw, a także plany 

na następny rok (solving the problem) 

Tematy lekcji: 1. Farmers Struggle against Salt and Acid. 

                          2. What are the results? – 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. The nitrogen cycle 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wyjaśnianie, jak azot 

dostaje się do gleby 

– wyjaśnianie, dlaczego 

rolnicy muszą 

kontrolować poziom 

azotu w glebie 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– pytanie o radę 

– sugerowanie 

– przygotowywanie 

harmonogramu prac 

(filling out the farmer’s 

schedule) 

– obieg azotu w przyrodzie 

(nitrogen in atmosphere, 

fixation, mineralization, 

dentrification) 

– słownictwo związane z 

obiegiem azotu (nutrient-

poor, absorb, turn 

nitrogen into ammonia, 

decomposers, etc.) 

– zwroty używane przy 

szukaniu rozwiązań: What 

should we do with…?, 

What do you suggest?, I 

think it’s a good idea, etc. 

Czytanie  
fragment z podręcznika (textbook 

passage) z informacjami na temat 

obiegu azotu w przyrodzie – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa dwóch rolników (two 

farmers) o wysianiu roślin 

strączkowych jako poplonów w celu 

wzbogacenia gleby w azot metodą 

naturalną – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwóch 

rolników (two farmers) o wysianiu 

roślin strączkowych jako poplonów 

w celu wzbogacenia gleby w azot 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

rozmawiają o ilości azotu w glebie i 

sposobach wzbogacenia gleby w 

azot poprzez użycie nawozów 

sztucznych lub wysianie roślin 

strączkowych 

 

Pisanie 

harmonogram prac związanych ze 

zbiorami i sadzeniem (farmer’s 

schedule) dla pola południowego 

(planning works) 

Tematy lekcji: 1. The nitrogen cycle. 

                          2. The soil might be nutrient poor – 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. Soil conservation 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, w jaki 

sposób można 

zaszkodzić glebie 

– wymienianie regionów 

Polski, w których jest 

najlepsza gleba 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– opisywanie problemu 

– sugerowanie rozwiązań 

– przygotowywanie planu 

rozwiązania problemów 

(filling out the farmer’s 

plan) 

– problemy z glebą (nutrient 

depletion, erosion, land 

degradation, etc.) 

– metody ulepszania gleby 

(crop rotation, 

windbreaks, grassways, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie o stanie gleby: 

I’m really worried about 

the soil, It’s looping pretty 

soggy, The soil is eroding, 

I think […] is a good 

option, How about starting 

with…?, etc. 

Czytanie  
artykuł z czasopisma (magazine 

article) opisujący metody 

utrzymania gleby w dobrym stanie – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1 
rozmowa dwóch rolników (two 

farmers) o złym stanie gleby i 

sposobach jej ratowania – zadanie 

typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwóch 

rolników (two farmers) o złym 

stanie gleby i sposobach jej 

ratowania 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

rozmawiają o stanie gleby na swoich 

polach, o planach polepszenia jej 

kondycji na przyszłość i w tym 

momencie 

 

Pisanie 

plan rolnika (farmer’s plan) 

dotyczący pola nr 7, zawierający 

listę problemów z glebą oraz 

sposoby ich rozwiązania (giving 

solutions) 

Tematy lekcji: 1. A Guide to Soil Conservation. 

                          2. We have to do something – conversations. 
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JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

12. Preparing, seeding, and planting 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– opowiadanie, jak w 

Polsce przygotowuje się 

pola pod uprawy 

– wymienianie 

najpopularniejszych w 

Polsce metod 

obsadzania  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– sugerowanie 

– pytanie o opinię 

– wyrażanie opinii 

– szukanie rozwiązań 

– pisanie e-maila (filling 

out the farmer’s email) 

– słownictwo związane z 

przygotowaniami gruntu 

(preparing the topsoil, add 

fertilizer, adjust acidity, 

treat with an herbicide, 

etc.) 

– słownictwo związane z 

wysiewem (soil 

temperature, seeding rate, 

seeds per square foot, 

plant density, etc) 

– zwroty używane w 

rozmowie o zmianach w 

produkcji: I think we’ll 

adjust…, So what do you 

suggest?, We’ll just 

reduce…, I guess that 

would work, But we can do 

more to…, etc. 

Czytanie  
rozdział z poradnika dla rolników 

(chapter from The Farmer’s Guide) 

dotyczący przygotowania gruntu, 

siania i sadzenia – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwóch farmerów (two 

farmers) o zwiększeniu produkcji 

pszenicy – zaznaczenie usłyszanych 

informacji 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwóch 

farmerów (two farmers) o 

zwiększeniu produkcji pszenicy 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnicy 

rozmawiają o zwiększeniu produkcji 

różnych zbóż, gęstości wysiewu i 

wzbogaceniu gleby 

 

Pisanie 

e-mail (email) robotnika rolnego do 

właściciela gospodarstwa z 

sugestiami zmian obsiewu pól w 

celu uzyskania większych zbiorów 

(recommending) 

Tematy lekcji: 1. Preparing, seeding, and planting. 

                          2. What do you suggest? – 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) 

13. Climate and weather 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– opowiadanie, jaki 

wpływ ma klimat na 

rolnictwo w Polsce 

– wyjaśnianie, w jaki 

sposób pogoda może 

mieć pozytywny lub 

negatywny wpływ na 

zbiory 

– uzupełnianie zdań 

wyrazami z banku słów 

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– obsługiwanie klienta w 

sklepie 

– sugerowanie 

– udzielanie informacji 

– dawanie rad 

– dokonywanie wyboru 

– wypełnianie formularza 

opinii klienta (filling out 

the customer feedback 

form) 

– słownictwo związane z 

wymaganiami roślin (full 

sun, partial shade, 

moderate humidity, 

hardiness zone, warm 

areas, high precipitation, 

etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie przy zakupie 

nasion: Can you help me 

pick out…?, I wouldn’t 

plant…, I recommend…, 

I’ll take a dozen packs, 

etc. 

Czytanie  
katalog nasion (seed catalog) z 

ofertą nasion warzyw – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pracownika sklepu z 

nasionami (seed store employee) z 

klientką (customer), która szuka 

nasion odpowiedniej odmiany sałaty 

– zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pracownika 

sklepu z nasionami (seed store 

employee) z klientem (customer), 

któremu doradza odpowiednią 

odmianę sałaty 

 

Mówienie 2 

tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których sprzedawca 

doradza klientom zakup nasion 

odpowiednich odmian, biorąc pod 

uwagę pogodę i klimat 

 

Pisanie 

formularz opinii klienta (customer 

feedback form) zawierający dane: 

nazwisko klienta, lista zakupionych 

towarów, czy sprzedawca był 

pomocny czy nie, opis zdarzenia 

(describing) 

Tematy lekcji: 1. Climate and weather. 

                          2. Can you help me pick out some seeds? – 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. Pricing 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– wymienianie 

czynników, które mają 

wpływ na ceny zbiorów 

– wymienianie 

czynników, które rolnik 

bierze pod uwagę przy 

ustalaniu kosztów 

produkcji 

– dopasowywanie wyrazu 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– sugerowanie 

– udzielanie informacji 

– wyjaśnianie zasad 

– opisywanie nowej 

strategii (describing the 

new pricing strategy) 

– strategie cenowe (pricing 

for competition, pricing 

for value, pricing for 

profit, etc.) 

– zwroty używane w 

rozmowie z doradcą 

finansowym: Can you give 

me some more information 

about…?, I didn’t realize 

how…, What changes do 

you suggest?, Let’s give it 

a try, etc. 

Czytanie  
list biznesowy (business letter) do 

właściciela firmy z sugestiami, jak 

ulepszyć strategię cenową – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1 
rozmowa doradcy (consultant) z 

rolnikiem (farmer), któremu 

wyjaśnia szczegóły konkurencji 

cenowej – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 2 

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy doradcy 

(consultant) z rolnikiem (farmer), 

któremu wyjaśnia zasady 

konkurencji cenowej 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których konsultant 

doradza rolnikom nowe strategie 

cenowe, uwzględniając ceny dla 

klientów indywidualnych i ceny 

konkurencji 

 

Pisanie 

opis (description) nowej strategii 

cenowej z podaniem nowych, 

obniżonych cen przy większych 

ilościach kupowanego towaru i z 

zachowaniem dotychczasowych cen 

przy mniejszych zamówieniach 

(describing a strategy) 

Tematy lekcji: 1. Pricing. 

                          2. What changes do you suggest? – 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. Government intervention 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czy 

polski rząd prowadzi 

aktywną politykę rolną  

– wyrażanie i 

uzasadnianie opinii na 

temat tego, czy rząd 

powinien kontrolować 

rolnictwo czy nie  

– dopasowywanie 

wyrazów do definicji 

– znajdowanie wyrazów/ 

wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 

– pytanie o przyczyny 

– udzielanie wyjaśnień 

– przygotowywanie 

wiadomości (filling out 

the memo) 

– słownictwo związane z 

produkcją pszenicy 

(wheat-growing regions, 

decrease supply, prevent 

excessive surpluses and 

wasted resources, etc.) 

– słownictwo związane z 

interwencją rządu w 

poziom produkcji (market 

demand, implement 

various forms of price 

support, establish price 

floors, foreign trade 

enhancement, etc.) 

– zwroty używane przy 

udzielaniu wyjaśnień: It’s 

part of the government 

plan to adjust production, 

Why are they doing that?, 

Do you see what I mean?, 

etc. 

Czytanie  
artykuł z gazety (newspaper 

article) dotyczący pomocy 

rządu dla producentów 

pszenicy – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1 

rozmowa rolnika (farmer) z 

asystentką (assistant) o tym, 

dlaczego nie będą wysiewać 

pszenicy – 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 asystentką (assistant) o 

tym, dlaczego nie będą wysiewać pszenicy 

 

Mówienie 2 
tworzenie i odgrywanie własnych 

dialogów, w których rolnik wyjaśnia 

asystentom, dlaczego nie będą wysiewać 

pszenicy, na czym polega interwencja 

rządu, jaki jest stan zapasów i jak 

kształtują się ceny 

 

Pisanie 

wiadomość do pracowników gospodarstwa 

(memo to farm staff) z wyjaśnieniem, 

dlaczego nie będzie uprawy pszenicy w 

tym roku, z załączeniem informacji o 

nadwyżkach w produkcji z ubiegłego 

sezonu i kształtowaniu się cen (describing 

cause and effect) 

Tematy lekcji: 1. Government intervention. 

                          2. Do you see what I mean? – conversations. 

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

 


