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WSTĘP 

 

Information Technology to publikacja należąca do serii Career Paths. Podręczniki z tej 

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

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

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

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

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

wykorzystując właściwe funkcje językowe. 

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

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

w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of 

Reference for Languages). 

Prezentowany rozkład materiału podzielono na następujące rubryki:  

 funkcje językowe; 

 słownictwo; 

 sprawności receptywne (czytanie i słuchanie); 

 sprawności produktywne (mówienie i pisanie). 

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

realizację każdego rozdziału przeznaczono 2 godziny lekcyjne. Pod rozkładem materiału 

nauczyciel znajdzie propozycje tematów lekcyjnych. Temat pierwszej godziny nawiązuje do 

prezentowanego tekstu i sugeruje również nauczycielowi przerobienie ćwiczeń leksykalnych, co 

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

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

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

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

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

różnych proponowanych informacji. Ponieważ mówienie często sprawia uczniom – zwłaszcza 

mniej zaawansowanym językowo – największe problemy, proponuje się przeznaczenie na 

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

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

będzie również motywacją do dalszej pracy.  

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

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

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

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

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

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

wykorzystujące słownictwo zawodowe itp.) albo sprawdzian pokazujący stopień opanowania 

przerobionego materiału. 

W poniższym rozkładzie materiału zamieszczono również informacje (kolor zielony) 

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

ukierunkowanego zawodowo (JOZ)
1
. 

Kurs składa się z: 

 podręcznika,  

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

dialogów prezentowanych w podręczniku (zapisy nagrań znajdują się w książce 

nauczyciela), 

 książki nauczyciela z kluczem odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się 

w podręczniku. 

                                                
1
  Efekty kształcenia w zakresie JOZ przytoczono na końcu niniejszego Wstępu. 
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Information Technology 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: INFORMATION TECHNOLOGY 

BOOK 1 
 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

1. Information Technology 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czym 

jest technologia 

informacyjna 

– mówienie o tym, czym 

zajmują się specjaliści 

od technologii 

informacyjnej 

– dopasowywanie słów do 

ich definicji 

– określanie zadań danego 

działu 

– uzasadnianie zmian w 

dziale 

– mówienie o 

umiejętnościach 

– uzasadnianie prośby 

– pisanie prośby o 

przeniesienie (writing a 

request) 

– słownictwo związane z 

technologią informacyjną 

(data processing, 

hardware, software itd.) 

– sekcje w dziale IT 

(Quality Assurance, Data 

Processing, Information 

Security)  

– słownictwo potrzebne do 

opisania zadań działu IT 

(encoding, organizing, 

testing itd.) 

– słownictwo potrzebne do 

przedstawienia swoich 

umiejętności 

(exceptionally skilled in…, 

have experience with, 

great understanding of 

itd.) 

Czytanie  

komunikat (statement from the 

DataPro Inc. CEO) o zmianach 

wprowadzonych w dziale 

informacji technologicznej – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa pracownika firmy 

DataPro Inc. (DataPro Inc. 

employee) z jej kierownikiem 

(supervisor) dotycząca zmian w 

dziale IT – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli pracownika i jego 

kierownika, dialog na temat zmian 

personalnych w dziale 

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów 

pomiędzy pracownikami różnych 

sekcji, którzy z różnych powodów 

proszą o przeniesienie do innej 

sekcji  

 

Pisanie 

prośba o przeniesienie (transfer 

request) z podaniem przyczyn 

(giving information) 

Tematy lekcji: 1. Information Technology.  

                          2. I’m in the Quality Section – conversations. 

 



© Express Publishing & EGIS INFORMATION TECHNOLOGY – BOOK 1 Rozkład materiału 

 

JEDNOSTKI 

LEKCYJNE 

FUNKCJE 

(NPP JOZ: 1) 

SŁOWNICTWO 

(NPP JOZ: 1) 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPTYWNE 

(NPP JOZ: 2, 3) 

PRODUKTYWNE 

(NPP JOZ: 4) 

2. Introduction to computing systems 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, jakiego 

typu komputera się 

używa 

– mówienie o tym, do 

czego używa się 

komputerów w pracy 

– dopasowywanie słowa 

(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– dopasowywanie słów do 

ich definicji 

– pytanie o informacje  

– udzielanie wskazówek  

– pisanie notatki o 

komputerach dostępnych 

w korporacji (looking 

for information) 

– rodzaje komputerów 

(desktop computer, laptop, 

handheld PC itd.) 

– słownictwo związane z 

komputerami i ich obsługą 

(processing, access to, 

spreadsheets itd.) 

Czytanie  
e-mail (email about computers) o 

komputerach dostępnych w 

korporacji TEI Inc. – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa specjalisty IT (IT 

professional) z nowym 

pracownikiem dotycząca 

komputerów w dziale IT – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli specjalisty IT i 

nowego pracownika, który pyta o 

dostęp do komputerów w firmie, 

gdzie się one znajdują i jakie to są 

komputery  

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między specjalistą IT i nowymi 

pracownikami, na pytania których 

specjalista udziela różnych 

odpowiedzi 

 

Pisanie 

notatka (notes) dotycząca ilości i 

lokalizacji komputerów w firmie 

(filling out the notes)  

Tematy lekcji: 1. Computing systems. 

                          2. Here’s your new office – 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. Inside the computer 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, z 

jakich elementów składa 

się komputer 

– mówienie o pracy 

serwisanta 

komputerowego 

– udzielanie instrukcji  

– sugerowanie 

– rozwiązywanie 

problemów 

– wypełnianie formularza 

nt. wykonania usługi 

(filling out the form) 

– części komputera 

(motherboard, procesor, 

hard drive, fan itd.) 

– czasowniki związane z 

montażem komputera 

(attach, insert, connect 

itd.) 

Czytanie  
instrukcja montażu komputera z 

pomocą podręcznika (technology 

guide about computer assembly) – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa specjalisty d/s pomocy 

technicznej (technology support 

specialist) z klientką (customer), 

której udziela wskazówek, jak 

wyjąć stary twardy dysk z 

komputera – zadanie typu prawda/ 

fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli specjalisty ds. 

pomocy technicznej i klienta 

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między specjalistą d/s pomocy 

technicznej a klientami, którzy 

muszą wymontować różne części 

komputera 

 

Pisanie 

wypełnianie formularza 

dotyczącego wykonanej usługi 

(technology suport form) z 

opisaniem podjętych działań 

(suggesting actions) 

Tematy lekcji: 1. Assembly instructions. 

                          2. I need help taking out the old hard drive – 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. Computing devices 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, w jaki 

sposób informacje 

docierają od 

użytkowników do 

komputerów  

– mówienie o 

urządzeniach, jakie 

można podłączyć do 

komputerów 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– decydowanie, czy zdanie 

jest prawdziwe 

– polecanie  

– sugerowanie 

– wypełnianie formularza 

opinii klienta (filling out 

the form) 

– urządzenia peryferyjne 

(printer, monitor, touch 

screen itd.) 

– słownictwo związane z 

opisem poszczególnych 

urządzeń (USB 

connection, wires, scroll 

wheel itd.) 

– czasowniki związane z 

montażem komputera 

(attach, insert, connect 

itd.) 

– zwroty związane z 

polecaniem, 

sugerowaniem: I 

suggest…, I recommend… 

itd. 

Czytanie  
reklama z katalogu części do 

komputera (advertisement from a 

computer parts catalogue) – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa pracownika firmy 

Computers International z klientką 

(customer) na temat kupna 

dodatkowych urządzeń do 

komputera, aby usprawnić jego 

działanie – zaznaczanie 

usłyszanych słów 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli sprzedawcy i 

klienta, który chce unowocześnić 

swój komputer  

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między sprzedawcą a klientami, 

którzy potrzebują różnych urządzeń 

do rozbudowy swoich komputerów 

 

Pisanie 

formularz opinii klienta (customer 

feedback form)  

Tematy lekcji: 1. Peripherals. 

                          2. My computer system needs an upgrade – 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. Networking 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, z 

jakich elementów składa 

się sieć komputerowa 

– mówienie o tym, jak sieć 

komputerowa pomaga w 

pracy 

– udzielanie instrukcji  

– sugerowanie 

– proponowanie 

rozwiązań 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– wypełnianie arkusza 

opisu sieci (giving 

information) 

– komponenty sieci (router, 

IP address, CAT-5 cables 

itd.) 

– rodzaje sieci lokalnej 

(LAN, WLAN) 

– problemy związane z siecią 

(interference, blocking 

signals itd.) 

– czasowniki związane z 

likwidacją problemów w 

sieci (reconnect, 

investigate, move away, 

cycle the net, turn on/ off 

itd.) 

– zwroty związane z 

zakupem sprzętu: Can I 

help you find…?, What’s 

the difference? itd. 

Czytanie  
artykuł o sieciach (article about 

networks) – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa specjalisty IT (IT 

specialist) z klientką (customer), 

która chce nabyć router do swojego 

domowego komputera – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli specjalisty IT i 

klienta, kupującego router 

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów 

między specjalistą IT a klientami, 

którzy chcą kupić różne rodzaje 

routerów 

 

Pisanie 

arkusz opisu sieci (the network 

desription sheet) z uwzględnieniem 

lokalizacji, rodzaju sieci i 

potrzebnym komponentów (giving 

information) 

Tematy lekcji: 1. Network troubleshooting. 

                          2. I need a router – 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. The user interface 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czym 

jest interfejs 

użytkownika 

– mówienie o tym, w jaki 

sposób interfejs 

użytkownika ułatwia 

obsługę komputera 

– definiowanie 

kluczowych terminów 

związanych z systemem 

operacyjnym 

– zgłaszanie problemu z 

komputerem 

– udzielanie instrukcji  

– sugerowanie 

– rozwiązywanie 

problemów 

– wypełnianie arkusza o 

wykonaniu usługi 

(filling out the how-to 

sheet) 

– kluczowe terminy 

związane z systemem 

operacyjnym (icons, 

pointer, shortcuts itd.) 

– słownictwo związane z 

komputerem (files, 

computer screen, store, 

extend itd.) 

– zwroty związane z 

udzieleniem pomocy 

technicznej: What do you 

need help with?, How do I 

do that? itd. 

Czytanie  
instrukcja obsługi systemu 

(operating system manual) – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa telefoniczna pracownika 

zajmującego się wsparciem 

technicznym (technical suppport – 

help line) z klientem (customer), 

który prosi o pomoc dotyczącą 

systemu operacyjnego komputera – 

wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli pracownika 

pomocy technicznej i klienta 

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów 

między specjalistą d/s pomocy 

technicznej dotyczącej systemów 

operacyjnych a klientami, którzy 

potrzebują różnego rodzaju pomocy 

 

Pisanie 

arkusz dotyczący wykonanej usługi 

(how-to sheet) z określeniem 

problemu klienta, zaleceń i efektu 

podjętych działań (recommending 

actions) 

Tematy lekcji: 1. The new CCC Operating System. 

                          2. What do you need help with? – 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. Word processing 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, kiedy 

ludzie używają 

edytorów tekstu  

– mówienie o dostępnych 

edytorach tekstu 

– wybieranie słowa, które 

najlepiej pasuje do 

kontekstu 

– polecanie nowego 

edytora tekstu  

– udzielanie informacji  

– zgłaszanie problemu 

– proponowanie 

rozwiązań 

– wypełnianie e-maila 

(filling in the email) 

– edytory tekstu (formatting, 

stylish fonts, compatibility, 

spell check, browse, allow, 

save time itd.) 

– czasowniki związane z 

używaniem edytora 

(browse, allow, save, 

change itd.) 

– zwroty: What seems to be 

wrong?, What kind of file 

is it? itd. 

Czytanie  
reklama nowego edytora tekstu 

(advertisement for a new word 

processing program) – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  
rozmowa telefoniczna specjalistki 

IT (IT professional) z 

użytkownikiem komputera 

(computer user), który ma problem 

z edytorem tekstu – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli specjalisty IT i 

użytkownika edytora tekstu 

mającego problem z tym 

programem 

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów 

między specjalistą IT a klientami, 

którzy mają różne problemy z 

kompatybilnością danych i 

programu  

 

Pisanie 

e-mail (email form) z prośbą o 

przesłanie pliku z informacjami w 

innym formacie (email writing) 

Tematy lekcji: 1. A new word processing program. 

                          2. I have a word processing problem – 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. Email 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, jak 

pomocna ludziom i 

firmom jest poczta 

elektroniczna (email) 

– mówienie o problemach 

związanych z e-mailem 

– udzielanie instrukcji  

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– wybieranie słów o 

najbliższym znaczeniu 

do podanego 

– zgłaszanie problemu 

– uzyskiwanie 

potrzebnych informacji 

– wypełnianie strony z 

poradnika (asking for 

information) 

– słownictwo związane z 

założeniem konta 

mailowego (add account, 

email address, domain 

name, password itd.) 

– zwroty: Do you have the 

correct….?, Does that 

matter? itd. 

Czytanie  
fragment z podręcznika dla 

pracownika (excerpt from the 

employee handbook guide) 

dotyczący utworzenia konta 

mailowego przez nowego 

pracownika – zadanie typu prawda/ 

fałsz  

 

Słuchanie 1  

rozmowa pracownika firmy 

QuickTel z nową klientką, która nie 

otrzymuje poczty – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli pracownika 

QuickTel i nowego klienta, który 

nie otrzymuje poczty 

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między pracownikiem QuickTel a 

nowymi klientami mającymi różne 

problemy z pocztą elektroniczną 

 

Pisanie 

poradnik nt. rozwiązywania 

problemów z e-mailem (Email 

Troubleshooting Guide) 

zawierający pytania do osoby 

mającej problem z pocztą (asking 

for information) 

Tematy lekcji: 1. How to create your email account? 

                          2. My email address isn’t receiving mail – 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. Web browsing 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, kiedy 

przeglądamy w pracy 

strony internetowe 

– mówienie o tym, jakiego 

typu informacji szukamy 

w Internecie 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– wybieranie słów o 

najbliższym znaczeniu 

do podanego 

– opisywanie zmian na 

stronie internetowej 

– podawanie adresów 

stron internetowych 

– tłumaczenie, co 

oznaczają zmiany na 

stronie dla firmy 

– wypełnianie e-maila z 

podziękowaniem za 

wyjaśnienia (writing a 

thank-you email) 

– słownictwo związane ze 

stronami internetowymi 

(URL, web host, HTML 

codes itd.) 

– czasowniki opisujące 

funkcjonowanie strony 

(navigate, support, load 

itd.) 

– zwroty: I have a 

question…, I don’t know… 

itd. 

Czytanie  
e-mail z działu IT (email from the 

IT department) do pracowników 

dotyczący zmian na stronie 

internetowej firmy – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 1  

rozmowa dwojga pracowników 

(T.B.Brown Inc. employees) 

dotycząca e-maila o zmianach na 

stronie internetowej firmy – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy dwóch 

pracowników firmy (T.B.Brown 

Inc. employees) na temat e-maila o 

zmianach na stronie internetowej 

firmy 

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między pracownikiem działu IT a 

innymi pracownikami firmy, którzy 

nie rozumieją, co oznaczają różne 

zmiany na stronie internetowej 

firmy 

 

Pisanie 

e-mail o zmianach na stronie 

internetowej firmy (filling in the 

information) 

Tematy lekcji: 1. Changes to the company web site. 

                          2. I don’t even know what meta tags are – 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. Images and graphic design 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, 

dlaczego ludzie edytują 

zdjęcia 

– mówienie o tym, jak 

ludzie edytują zdjęcia 

– udzielanie wskazówek  

– sugerowanie 

– proponowanie 

rozwiązań 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– pisanie notatki i 

udzielanie w niej rad 

(giving advice) 

– słownictwo związane z 

edytowaniem zdjęć (low/ 

high resolution, crop, 

graphic editing program, 

resize the picture itd.) 

– zwroty związane z 

rozwiązywaniem 

problemów przy edycji 

zdjęć: resize the picture, 

remove unnecessary parts, 

adjust the contrast itd. 

Czytanie  
artykuł z magazynu dla grafików 

(article from Graphic Arts 

Magazine) zawierający wskazówki, 

jak rozwiązać najczęściej spotykane 

problemy pojawiające się przy 

edytowaniu zdjęć – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  

rozmowa telefoniczna pracownika 

IT (IT worker) z klientem 

(customer), któremu tłumaczy, jak 

używać programu do edycji zdjęć – 

zadanie typu prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli pracownika IT (IT 

worker) z klientem (customer), 

któremu tłumaczy, jak korzystać z 

fotoedytora komputerowego  

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między pracownikiem centrum 

obsługi technicznej (Picture 

Perfect’s suport center) a klientami, 

którzy mają różne problemy ze 

zdjęciami 

 

Pisanie 

notatka (note) na temat rady 

udzielonej klientowi (completing 

the note) 

Tematy lekcji: 1. Graphic Arts. 

                          2. I want to put a picture on my website – 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. Databases vs. spreadsheets 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, jakiego 

rodzaju informacje 

znajdują się w bazach 

danych 

– mówienie o tym, do 

czego używa się arkusza 

kalkulacyjnego  

– dopasowywanie słów do 

definicji  

– wybieranie słów o 

najbliższym znaczeniu 

do podanego 

– prośba o pomoc 

– udzielanie wskazówek  

– uzupełnianie wskazówek 

dot. korzystania z 

arkusza kalkulacyjnego 

(giving instructions) 

– korzystanie z bazy danych 

(sort data, database fields, 

queries itd.) 

– korzystanie z arkusza 

kalkulacyjnego (formulas, 

functions, operators itd.) 

– zwroty związane z obsługą 

arkusza kalkulacyjnego: 

type this formula into…, 

formula calculates … itd.  

Czytanie  
e-mail z działu IT (email from the 

IT department) do użytkowników 

(users) – uzupełnianie słowami z 

podanego banku słów 

 

Słuchanie 1  

rozmowa współpracowników (co-

workers), z których jeden tłumaczy 

sposób użycia formuły w arkuszu 

kalkulacyjnym – zadanie typu 

prawda/ fałsz  

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli współpracowników 

(co-workers) rozmawiających o 

arkuszu kalkulacyjnym  

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów, w 

których jeden z pracowników 

potrzebuje pomocy w obsłudze 

arkusza, ma różne problemy i 

otrzymuje różne propozycje ich 

rozwiązania 

 

Pisanie 

strona z poradnika (spreadsheet 

guide) ze wskazówkami, jak 

korzystać z arkusza kalkulacyjnego 

(giving instructions) 

Tematy lekcji: 1. Databases vs spreadsheets. 

                          2. I don’t understand this spreadsheet program – 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. Web design vs. web development 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, co 

składa się na dobrą 

stronę internetową firmy 

– mówienie o tym, z 

jakich stron 

internetowych lubimy 

korzystać 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– przedstawianie oferty 

kursów  

– stawianie pytań/ 

udzielanie odpowiedzi, 

dotyczących 

projektowania stron 

internetowych 

– rozwiązanie testu 

dotyczącego stron 

internetowych 

(answering questions) 

– słownictwo związane z 

tworzeniem stron 

internetowych (build sites, 

expand, navigation, 

usability itd.) 

– słownictwo związane z 

projektowaniem stron 

internetowych (web’s 

appearance, attractive 

content, catch attention 

itd.) 

– zwroty związane z 

projektowaniem stron: 

Why do we separate …?, 

What happens to the 

content?, It makes 

changing… itd. 

Czytanie  
artykuł z biuletynu dla firm (article 

from a business newsletter) 

oferujący zajęcia tworzenia stron 

internetowych – wybór wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa instruktora z kursu 

tworzenia stron internetowych 

(instructor for a web development 

classes) z pracownikiem (employee) 

dotycząca CSS – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli instruktora zajęć 

(instructor of a Web development 

class) 

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między instruktorem projektowania 

stron internetowych (instructor of a 

web design class) a uczestnikami 

kursu, którzy mają różne pytania 

dotyczące CSS  

 

Pisanie 

pytania testowe (example test 

questions) dotyczące projektowania 

stron internetowych (answering 

questions) 

Tematy lekcji: 1. Website Review Solutions. 

                          2. I have a question about CSS – 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. Desktop publishing 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, co 

wiemy o DTP 

– mówienie o 

umiejętnościach 

potrzebnych przy 

tworzeniu publikacji 

– dopasowywanie słów do 

definicji 

– prowadzenie rozmowy o 

pracę 

– mówienie o swoim 

doświadczeniu 

zawodowym 

– pisanie notatki z 

rozmowy 

kwalifikacyjnej (giving 

personal information) 

– słownictwo związane z 

poligrafią (electronic 

paper, offset lithography, 

page layout itd.) 

– słownictwo związane z 

wymaganiami dla 

kandydatów do pracy 

(experience, plannig skills, 

familiarity with itd.) 

– zwroty związane ze 

staraniem się o pracę: 

apply for, cover letter, 

résumé itd.) 

– zwroty potrzebne w 

rozmowie o pracę: Please 

take a seat, I have a degree 

in…, Do you have 

experience… itd. 

Czytanie  
wykaz wymagań dla kandydata na 

stanowisko pracy (job listing for a 

position at GP Publishing) – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 1  
rozmowa o pracę na stanowisko 

specjalisty d/s poligrafii 

komputerowej – zadanie typu 

prawda/ fałsz 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy o pracę w 

dziale poligrafii komputerowej  

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów – 

rozmów o pracę w dziale poligrafii 

komputerowej, zawierających 

pytania o różne umiejętności i 

wypowiedzi kandydatów o różnym 

doświadczeniu 

 

Pisanie 

notatka z rozmowy kwalifikacyjnej 

(interview notes) na stanowisko w 

dziale poligrafii komputerowej 

(giving personal information) 

Tematy lekcji: 1. Desktop Publishing Specialist. 

                          2. Do you have experience…? – 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. Videoconferencing 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, czym 

jest wideokonferencja 

– mówienie o tym, do 

czego może być 

wykorzystana 

wideokonferencja 

– proponowanie 

– tłumaczenie różnic 

pomiędzy systemami 

– pytanie o szczegóły 

dotyczące systemu 

– wypełnianie formularza 

zamówienia (ordering 

things) 

– wideokonferencje 

(dedicated system, 

videoconferencing, 

webcam, video bridge itd.) 

– słownictwo i zwroty 

związane z zakupem 

systemu (What are my 

options?, What’s the 

difference?, order 

separately…, Does it come 

with…?, I need… itd.) 

Czytanie  
e-mail od informatyka (IT 

Professional at Acme Enterprise) z 

propozycją wykorzystania 

wideokonferencji – zadanie typu 

prawda/ fałsz  

 

Słuchanie 1  

rozmowa telefoniczna informatyka 

(IT Professional) z 

przedstawicielem handlowym, 

który chce zakupić dla firmy system 

do wideokonferencji – wybór 

wielokrotny 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie roli informatyka (IT 

specialist) kupującego system do 

wideokonferencji i przedstawiciela 

handlowego, który go obsługuje 

 

Mówienie 2 
tworzenie własnych dialogów 

między przedstawicielem 

handlowym a klientami kupującymi 

różne opcje systemu do 

wideokonferencji 

 

Pisanie 

formularz zamówienia (order form) 

na system do wideokonferencji 

(making order) 

Tematy lekcji: 1. Videoconferencing. 

                          2. I want to purchase a system for videoconferencing – 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. E-commerce 

2 godz. 

 

…………  

 

…………  

– mówienie o tym, co 

kupujemy online 

– mówienie o tym, jak 

prowadzenie sprzedaży 

online może pomóc 

firmom 

– opisywanie zasad, na 

jakich działa program 

partnerski 

– dopasowywanie słów do 

kontekstu (dwa zdania – 

dwa słowa) 

– prośba o dalsze 

informacje 

– wypełnianie 

rekomendacji 

(recommending) 

– zakupy online (shopping 

cart, e-commerce, 

password itd.) 

– słownictwo związane z 

programem partnerskim 

(affilate, responsible for, 

digital certificates, traffic, 

earn for itd.) 

– zwroty: I’m interested 

in…, What do we earn 

for…?, Glad to hear… itd. 

Czytanie  
e-mail od dyrektora marketingu 

(email from the marketing director 

of bargainequipment.com) 

dotyczący programu partnerskiego 

firm – zadanie typu prawda/ fałsz  

 

Słuchanie 1  

rozmowa pracowników dwóch firm 

(employees of 

BargainEquipment.com and TFC 

Gaming) dotycząca korzyści 

wynikających z zostania firmami 

partnerskimi 

 

Słuchanie 2  

uzupełnianie luk w tekście dialogu 

Mówienie 1 

w oparciu o przeczytany i 

wysłuchany dialog, w parach – 

odgrywanie rozmowy pracowników 

dwóch firm o procentowym udziale 

w zyskach ze zwiększonej liczby 

wejść potencjalnych klientów na 

stronę firmy 

 

Mówienie 2 

tworzenie własnych dialogów 

między pracownikami dwóch firm 

partnerskich z podaniem różnego 

procentowego udziału w zysku ze 

zwiększonej liczby wejść 

potencjalnych klientów na stronę 

firmy 

 

Pisanie 

zalecenie (recommendation) z 

prośbą o dalsze informacje 

(completing recommendation) 

Tematy lekcji: 1. Affiliate program. 

                          2. We’re interested in being an affiliate – conversations. 

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

 


