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Ścieżka

dla klas 7-8

Pewnie
Skutecznie
Kompleksowo
Według potrzeb

intensywna
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ÓSMOKLASISTY

NOWA ścieżka egzaminacyjna:

PROBLEM:

50% zdających egzamin w 2019 uzyskało wynik poniżej średniej

100% fokus na egzamin w klasach 7-8
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WYNIKI UCZNIÓW

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty wyniósł
w skali kraju 59%.
Zaskakuje wykres obrazujący rozkład wyników,
będący odwróconą krzywą Gaussa. Widoczna
jest na nim grupa uczniów zdolnych lub
uczęszczających na zajęcia dodatkowe, która
osiągnęła wyniki bardzo dobre oraz liczna grupa,
stanowiąca aż 50% populacji zdających, która
uzyskała wyniki poniżej średniej.

3

2

1

0

Art /ɑːt/ plastyka
foreign languages /ˌfɒrən ˈlæŋɡwɪdʒɪz/
języki obce
Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ geografia
History /ˈhɪstəri/ historia
IT/Information Technology /ˌaɪ ˈtiː/
ˌɪnfəˌmeɪʃən tekˈnɒlədʒi/ informatyka
Literature /ˈlɪtərətʃə/ literatura
Mathematics/Maths
/ˌmæθəˈmætɪks/mæθs/ matematyka
Music /ˈmjuːzɪk/ muzyka
PE/Physical Education /ˌpiː ˈiː/
ˌfɪzɪkəlˌedjʊˈkeɪʃən/ wychowanie
fizyczne
RE/Religious Education /ˌɑːr ˈiː/
rɪˌlɪdʒəs ˌedjʊˈkeɪʃən/ religia
Science (Biology/Chemistry/
Physics) /ˈsaɪəns (baɪˈɒlədʒi/
ˈkeməstri/ˈfɪzɪks)/ nauki ścisłe
(biologia, chemia, fizyka)
subject /ˈsʌbdʒɪkt/ przedmiot
szkolny
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WYNIK PROCENTOWY

Źródło: CKE, Egzamin ósmoklasisty, Informacje o wynikach, cke.gov.pl

TYPY SZKÓŁ
nursery school/kindergarten/preschool /ˈnɜːsəri skuːl/ˈkɪndəɡɑːtn/
ˈpriːskuːl/ przedszkole
primary school /ˈpraɪməri skuːl/
szkoła podstawowa
private school /ˈpraɪvət skuːl/
szkoła prywatna
public school /ˈpʌblɪk skuːl/ szkoła
prywatna (BrE)
secondary school /ˈsekəndəri skuːl/
szkoła średnia
state school /ˈsteɪt skuːl/ szkoła
państwowa
university /ˌjuːnəˈvɜːsəti/ uniwersytet

MIEJSCA W SZKOLE
canteen /kænˈtiːn/ stołówka
classroom /ˈklɑːsrʊm/ klasa
cloakroom /ˈkləʊkrʊm/ szatnia
common room /ˈkɒmən ruːm/
świetlica
computer room /kəmˈpjuːtə ruːm/
pracownia komputerowa
corridor /ˈkɒrɪdɔː/ korytarz
desk /desk/ ławka (szkolna); biurko
gym/gymnasium /dʒɪm/
dʒɪmˈneɪziəm/ sala gimnastyczna
hall /hɔːl/ aula
library /ˈlaɪbrəri/ biblioteka
locker /ˈlɒkə/ szafka
office /ˈɒfɪs/ sekretariat
playground /ˈpleɪɡraʊnd/ boisko
do zabawy
science lab /ˈsaɪəns læb/ sala
do nauki biologii, chemii, fizyki
sports field /ˈspɔːts fiːld/ boisko
sportowe
staff room /ˈstɑːf ruːm/ pokój
nauczycielski

PRZYBORY SZKOLNE
blackboard/board /ˈblækbɔːd/
bɔːd/ tablica
class register /ˌklɑːs ˈredʒɪstə/
dziennik lekcyjny
crayons /ˈkreɪɒnz/ kredki
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dictionary /ˈdɪkʃənəri/ słownik
glue /ɡluː/ klej
notebook/exercise book
/ˈnəʊtbʊk/ˈeksəsaɪz bʊk/ zeszyt
PE kit /ˌpiːˈiː kɪt/ strój gimnastyczny
pencil case /ˈpensəl keɪs/ piórnik
rubber /ˈrʌbə/ gumka
ruler /ˈruːlə/ linijka
scissors /ˈsɪzəz/ nożyczki
school bag /ˈskuːl bæɡ/ torba
szkolna, tornister
sports equipment /ˈspɔːts ɪˌkwɪpmənt/
sprzęt sportowy
textbook/coursebook /ˈtekstbʊk/
ˈkɔːsbʊk/ podręcznik
whiteboard /ˈwaɪtbɔːd/ tablica (biała)

PRACOWNICY SZKOŁY
I UCZNIOWIE
caretaker /ˈkeəˌteɪkə/ woźny
classmate/schoolmate /ˈklɑːsmeɪt/
ˈskuːlmeɪt/ kolega/koleżanka
z klasy/ze szkoły
form teacher/tutor /ˈfɔːmˌtiːtʃə/
ˌtjuːtə/ wychowawca
head teacher/headmaster/
headmistress /ˌhed ˈtiːtʃə/
ˌhedˈmɑːstə/ˌhedˈmɪstrəs/ dyrektor/
dyrektorka
librarian /laɪˈbreəriən/ bibliotekarz
professor /prəˈfesə/ profesor,
wykładowca akademicki
schoolboy/schoolgirl/student/
pupil /ˈskuːlbɔɪ/ˈskuːlɡɜːl/ˈstjuːdənt/
ˈpjuːpəl/ uczeń/uczennica
(teaching) staff /(ˈtiːtʃɪŋ) stɑːf/
grono pedagogiczne

OCENY I EGZAMINY
average /ˈævərɪdʒ/ przeciętny,
średni
cheat in an exam /ˌtʃiːt ɪn ən
ɪɡˈzæm/ ściągać na egzaminie
class test /ˈklɑːs test/ klasówka,
sprawdzian
fail an exam /ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/
nie zdać egzaminu
final exam/examination /ˌfaɪnəl
ɪɡˈzæm/ɪɡˌzæməˈneɪʃən/ egzamin
końcowy
get an A/a B/an F /ˌɡet ən ˈeɪ/
ə ˈbiː/ən ˈef/ dostać piątkę/czwórkę/
jedynkę
get the results of (sth) /ˌɡet ðə
rɪˈzʌlts əv (ˈsʌmθɪŋ)/ dostać wyniki
(czegoś)
mark/grade /mɑːk/ɡreɪd/ stopień,
ocena szkolna
oral exam /ˈɔːrəl ɪɡˌzæm/ egzamin
ustny
pass an exam /ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/
zdać egzamin
prepare for exams /prɪˌpeə fər
ɪɡˈzæmz/ przygotowywać się
do egzaminów
retake an exam /riːˌteɪk ən ɪɡˈzæm/
ponownie przystępować do egzaminu
revise for (exams) /rɪˌvaɪz fər
(ɪɡˈzæmz)/ powtarzać/uczyć się
do (egzaminów)
school-leaving exam /ˈskuːl ˌliːvɪŋ
ɪɡˌzæm/ egzamin na koniec nauki
w szkole
school report /ˌskuːl rɪˈpɔːt/
świadectwo szkolne
short test /ˌʃɔːt ˈtest/ kartkówka
study/prepare for /ˈstʌdi/prɪˈpeə fə/
uczyć się / przygotowywać się do
swot /swɒt/ wkuwać (do testu)
take an exam /ˌteɪk ən ɪɡˈzæm/
przystępować do egzaminu
written exam /ˈrɪtn ɪɡˌzæm/
egzamin pisemny

VOCABULARY & GRAMMAR

4.2

Grammar
ŻYCIE SZKOLNE

ZWROTY

/ˌɑːftə ˌskuːl ækˈtɪvətiz/ˈklʌb/ zajęcia
pozalekcyjne/kółko zainteresowań
attend /əˈtend/ uczęszczać
begin school /bɪˈɡɪn ˌskuːl/
rozpoczynać szkołę
(lunch) break /(ˈlʌntʃ) breɪk/
przerwa (na lunch)
competition /ˌkɒmpəˌtɪʃən/ konkurs,
olimpiada
compulsory /kəmˈpʌlsəri/
obowiązkowy
concentrate /ˈkɒnsəntreɪt/ skupić się
disturb /dɪˈstɜːb/ przeszkadzać
extra activities /ˌekstrə ækˈtɪvətiz/
zajęcia dodatkowe
graduation ceremony
/ˌɡrædʒuˈeɪʃən ˌserəməni/
uroczystość rozdania świadectw
optional /ˈɒpʃənəl/ nieobowiązkowy,
dobrowolny
parent-teacher meeting /ˌpeərənt
ˈtiːtʃə ˌmiːtɪŋ/ wywiadówka
school trip /ˌskuːl ˈtrɪp/ wycieczka
szkolna
school uniform /ˌskuːl ˈjuːnəfɔːm/
mundurek szkolny
summer/winter holiday /ˌsʌmə/
ˌwɪntə ˈhɒlədeɪ/ wakacje/ferie
timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl/ plan lekcji
set books /ˌset ˈbʊks/ lektury szkolne
term /tɜːm/ semestr

Przymiotniki
krótkie
zakończone na -e
zakończone na -y
zakończone
na samogłoskę +
spółgłoskę

Słowniczek

How do you say THANK YOU
in different languages?

2

Unit 4
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Merci
Shokran

Grazie
Dekuji

z ramki. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo.
Zapiszcie odpowiedzi w zeszycie. Następnie
odpowiedzcie na te pytania.
at

after attention

for

heart

interest

27/11/2019 09:17

memory

10

W zeszycie uzupełnij zdania słowami z ramki.

1

Przeczytaj pobieżnie tekst
24
i odpowiedz na pytania.

as

2 It’s easy to remember words from a song
thanks to the ? .

32

Reading

6 I can't do my homework. It's not quiet ? here.
7 This science lab is better equipped ? the one in
my old school.

3 If you fly a plane, you must ? even if your native
language is different.

does the quote mean? Do you agree with it?
Why?/Why not?

“

3

How emotional are you? For example, how do you
react when someone is criticising you?

Listening

4 I’ve got bad news. The concert is sold out!

2

NOWOŚĆ

4

W zeszycie uzupełnij komentarze,
wpisując w każdą lukę jedno słowo z ramki.
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.
W parach odpowiedzcie na pytanie.

helpful

keep

useless

want

Our school has banned
mobiles and tablets!

2-częściowe
repetytorium

A Hold on.

B Speaking.

E I missed someone.

Speaker 2
A I like it because it’s easier than other subjects.
B It’s not an easy subject, but it can help me with my
career.

I'm late for
my Science
class!

Speaker 3
A This is what I’m going to study when I go to university.
B After I got some help, I improved and now I like it a lot.
Speaker 4
A I like the subject a lot at school and I even enjoy it at
home.
B It’s great that we can watch movies in the classroom.

27/11/2019 09:17

W parach odpowiedzcie na pytania.

7

2 Who did you go to school with that day?
4 How did you feel that day?

I changed school last year. The first
day was difficult because I didn’t
know anyone.
I’ll never forget my first day at school.
I was really nervous, but my teachers
were very friendly and I soon felt better.

34

WRITING

W zeszycie ułóżcie pytania z rozsypanych

4.6
wyrazów i odpowiedzcie na nie.

2 it / you / What / like / about / do / ?

2 What words does Basia use to describe the
behaviour of some of the students?
3 What do some students think when they get bad
marks?
4 How does Basia feel now?
5 What should the students do?

PRZYDATNE ZWROTY

Unit 4

• Potrafisz dokonać wpisu na forum w języku
angielskim, zachowując właściwą formę
i wymagany limit słów.
• Umiesz nazwać po angielsku różne emocje
i potrafisz opisać odczucia innych ludzi.
• Potrafisz opisać reakcje uczestników wydarzenia.

Wstęp
• I’m going to tell you / write about … Opowiem wam /
Napiszę o…
27/11/2019 się
09:17
• I need to share my feelings with you. Chcę podzielić
z wami moimi odczuciami.
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Powód
• … because it is a very important problem. …gdyż to
ważny problem.
• … because we should do something about it.
…ponieważ powinniśmy coś z tym zrobić.

2

We wpisie na klasowym forum zabrakło
informacji dotyczącej jednego elementu
polecenia. Którego? Uzupełnij ten fragment
w zeszycie. Wpis ma teraz 95 słów.
Wasza koleżanka z klasy znalazła się w trudnej
sytuacji. Przygotuj wpis na forum, w którym:
• krótko przedstawisz problem,
• opiszesz, jak koleżanka prawdopodobnie się
czuje w tej sytuacji,
• zaproponujesz rozwiązanie problemu.

Greg

1

Functions

C Listening.

A Can you call me up?
B Could you speak up a bit?
C Could you take a message?

Na forum twojej klasy pojawił się wpis
uczennicy, w którym:

As you all know, our classmate, Kinga, is in hospital
and she’ll stay there for a few weeks. I’m sure that she
feels lonely and sad now and misses her family, our
school, teachers and all of us. Another problem is that
she’s worried about the exams in April. She’s having
lessons with teachers from the hospital’s school but
she feels it’s not enough to prepare well for the exams.

Dopasuj fragmenty wpisu do odpowiednich
elementów polecenia. Następnie odpowiedz
na pytania.

Kinga is leaving hospital in February and I think we
need to do something to help her to prepare for the
exams. What do you think?

35
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REVISION

36

4.7

35 minutes ago

I have to tell you what I honestly think about Mr Kane
going back to England soon. We are all disappointed,
but I think I know the reason. I think it was irresponsible
of us to tell Mr Kane that he was unfair and gave good
marks only to his favourite students. Honestly, did we
all do our homework every day? Did we come prepared
for his classes? Some of us did, so they got good
grades. But those who didn’t study enough thought the
teacher was mean. I feel so embarrassed. I really think
we need to tell Mr Kane we are sorry. I hope it will help
him to change his mind.

Writing

11 minutes ago
LoneWolf
How 3 ? ! I’m totally for this ban. No more secretly
recorded videos posted on the internet without your
permission!

18 minutes ago

• wyraziła emocje związane z wyjazdem jednego
z nauczycieli,
• ustosunkowała się do opinii niektórych kolegów
o tym nauczycielu,
• zasugerowała rozwiązanie sytuacji.

Basia

Unit 4

1 In Basia’s opinion, why is Mr Kane leaving?

3 to study / other subject / at school / would / What /
you / likeWpis
/ ? na forum internetowym to krótka i zwięzła
wypowiedź, np. reakcja na jakieś wydarzenie
szkolne. Na początku warto napisać, o jakie
wydarzenie chodzi, jakie emocje ono wzbudziło
u ciebie i/lub u innych uczestników/obserwatorów
oraz jaka była/jest/będzie lub powinna być
reakcja na to zdarzenie. Dozwolone jest użycie
form skróconych, np. I’m, there’s, it’s.

Zakończenie – wezwanie do działania
• I think we should say we are sorry. Uważam, że powinniśmy
go przeprosić.
• Let’s help him. Pomóżmy mu.

4 Poproś osobę, z którą rozmawiasz przez telefon,
aby mówiła trochę głośniej.

ŚRODKI JĘZYKOWE

WPIS NA FORUM: OPIS WYDARZENIA

1 your / is / What / subject / favourite / ?

Opis wydarzenia na forum

3 Who did you get to know?

10 minutes ago
Yogi2005
Really? Mobiles or tablets can be so 2 ? in studying.
I think teachers should start using them in their lessons.
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B I felt lonely. C I got lost.

Wyrażanie emocji
• I’m so happy about it. Jestem bardzo szczęśliwy z tego
powodu.
• I’m really sad/disgusted. Jestem naprawdę smutny/
zniesmaczony.

C I don’t care.

3

Utwórz wpis na forum klasy, w którym:
• napiszesz o ważnym wydarzeniu w klasie,
• określisz, jakie emocje wywołało ono w tobie,
• opiszesz, jak zareagowałeś.
Limit słów: 50–120.

Unit 4
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1

Wykorzystaj w odpowiedniej formie
wyrazy podane w nawiasach. Nie należy
zmieniać kolejności podanych słów,
trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne
– dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać
logiczne i poprawne gramatycznie zdania.
Możesz wpisać w każdą lukę maksymalnie
cztery wyrazy. Zapisz zdania w zeszycie.

3

1 You’re rather ? . Could you come here and give me
a hand, please? HELPFUL
2 Our IT class is ? because we just learn theory and never
use computers in class. PRACTICAL
3 Cheating during tests is ? , and so is copying papers from
the Internet. LEGAL
4 Mark was ? during the Maths test: he copied all the
answers from me! HONEST

2 Is (IT / compulsory) ? subject in your school?

5 I make silly mistakes when I am ? and do homework
without reading the instructions carefully. PATIENT

3 Retaking (exam / real) ? stressful for students.
4 He wasn’t well (prepare / Biology) ? test
yesterday.
6 Mirek is (fall / with) ? the set books. He
hasn’t read Pan Tadeusz yet.

2

4

W zeszycie przetłumacz fragmenty tekstu
na język angielski.

(najbardziej zaskakująca) ? for you.

Repetytorium dla klasy 8

Who says
what, when
and w here
?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Człowiek
Miejsce zamieszkania
Życie prywatne
Edukacja
Świat przyrody
Podróżowanie i turystyka
Żywienie
Zdrowie

W DOTACJI MEN 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kompleksowa powtórka części 1
Nauka i technika
Sport
Praca
Zakupy i usługi
Kultura
Życie społeczne
Lekcje po egzaminie

D Eventually, if you keep behaving badly, you may
be excluded from school.

5 Your school basketball team didn’t make it to the finals.
6 You need to make an urgent call, but you can’t.

W DOTACJI MEN 2021
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B I can’t believe my luck!
C I’ve got to go. Talk to you later.
D Oh no, the battery is dead.

TYPES OF SCHOOLS
Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij w zeszycie
każde zdanie z luką tak, by zachować sens zdania
wyjściowego. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.
W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy
słowa, wliczając w to wyraz już podany.

The British education system consists of several types
of school; when children are 3 or 4, they start nursery
school. Then, at the age of 5 they go to primary school.
1 ?
. Young people have to attend school until they are
18 when it’s time to decide if they want to stop their
education and go to work, or go on to study.

7

UNIFORMS

2 Arthur isn’t worried about his grades. CARE
Arthur ? about his grades. He’s pleased with whatever he
gets.

In primary and secondary school uniforms are
compulsory. Each school has their own uniform:
they differ in colours and emblems. Practically,
the school uniform consists of a white shirt, a tie,
a pair of trousers for boys or a skirt for girls. 2 ? .
The uniform is not complete without a jumper
or a blazer with the school emblem on it.

3 I’d like to know what grade I got in the class test, Miss.
RESULT
I’d like to get ? of the class test, Miss.
4 Everybody should remember the Polish anthem. HEART
Everybody should learn the Polish anthem ?
5 You should focus on what your teachers say. PAY
You should ? to what your teachers say.

A TYPICAL DAY

Unit 4

27/11/2019 09:18

If you break the school rules, you can naturally expect
some form of punishment. Depending on how
serious your offence was, you will get a telling-off or
the school will send a letter to your parents. Another
kind of punishment is detention, which means that
you have to stay at school after classes are over. 4 ? .
So, now that you’ve learnt a few things about the
British school, do you think that schools in Poland are
better or worse? How similar or different are they?
GLOSSARY
assembly – apel
attend school – uczęszczać/chodzić do szkoły
compulsory – obowiązkowy, przymusowy
consist of – składać się z
(get) a detention – musieć za karę zostać po lekcjach
emblem – godło, symbol
eventually – w końcu, ostatecznie
exclude from school – skreślić z listy uczniów
get a telling-off – być upomnianym (przez nauczyciela)
punishment – kara
(class) registration – sprawdzanie dziennika

Culture & Skills

Students attend school from Monday to Friday,
mainly between 8.45–15.15. School starts with class
registration. Twice a week there is a school assembly
where students sing the school hymn or pray. 3 ? .
There is a lunch one in the middle of the day, which
lasts around 40 minutes, and two shorter 15-minute
ones: in the morning and in the afternoon. After

37

Pełna korelacja
z podręcznikiem

Przeczytaj ponownie artykuł i w zeszycie
uzupełnij luki w zdaniach 1–7 zgodnie
z treścią tekstu.

✓ The children at Byron Court Primary School
are from 1 ? .
✓ Byron Court Primary School students
speak 2 ? languages.
✓ They study 3 ? through a foreign language
– English.
✓ The students make friends with kids from
other countries and learn about their 4 ? .

5 The lunch break is ? the other two breaks.
6 When the lessons are over, there are
optional ? .
7 There are different kinds of ? when you are
naughty at school.

4

Odpowiedzcie w parach na pytania
postawione na końcu artykułu.
Compare the British and Polish school systems.
Think about: types of schools, dress code, school
day organisation, discipline.

LISTENING
5

8

W parach odpowiedzcie na pytanie.
Why is it good to get to know people from all
over the world?

PROJECT
9

W grupach przygotujcie prezentację
na temat szkoły marzeń: Our ideal school.
1 Brainstorm ideas: what would make the ideal
school?

W zeszycie dopasuj słowa 1–6 do ich
definicji A–F.

1 treat equally
2 support
3 challenging
4 multi-cultural society

2
Posłuchaj nagrania jeszcze
raz. Na podstawie informacji zawartych
w nagraniu uzupełnij w zeszycie luki 1–4
w poniższej notatce.

BBC

BYRON COURT SCHOOL

4 At the beginning of the school day in the UK,
the teacher ? .

DISCIPLINE

5 confidence
6 multilingual
7 opportunity
8 broaden your horizons

2 From the ideas you have brainstormed, choose
five you think are the most important.
3 Use the Internet to find some pictures/videos to
help illustrate your point (always cite your source).
4 Decide who is going to present which idea.
5 Share your presentation with the rest of the class.

Unit 4

M06 Repetytoorium 8 SB 2 Poland 26385.indd 38

w zeszycie ćwiczeń

2 Would you like to attend such a school?
Why?/Why not?

3 In the UK students must dress in ? .

school, students go to artistic or sports clubs that
are not compulsory: hockey, trampoline,
cross-country running, and others.

2
Posłuchaj fragmentu programu
BBC o szkole podstawowej Byron Court
School i odpowiedz na pytania.

BBC

1 How is the school different from your school?

1 Children begin their education after ? .
2 At 18 you can choose ? or finish it and go to
work.

What do you picture when you hear about education in Great Britain? Is it Harry Potter’s school
with its dark atmosphere, strange rituals and crazy teachers? Well, the reality is not so magical.

F What a pity! How awful!

38

Nowości

H to behave towards somebody in the same way

E Some girls like to wear knee high socks.

3

6 I’d like you to speak louder, please. UP
Could ? , please?

G difficult in an interesting way

6

A During the school day there are usually three
breaks.

1 Although our teacher is demanding, he is also
understanding. TOLERANCE
Although our teacher is demanding, he is never ? .

7
(Najstarsza szkoła na świecie) ? is the King’s
School in Canterbury, England. Although it was
started as early as AD 597, the school functions
today as a modern institution with 8 (najnowszymi)
? technologies.

E using several different languages
F a chance or an occasion to do something

C When they are 11, it’s time to start secondary
education.

E Never mind. You can always retake it.

D the belief that you can do things well

1

Przeczytaj artykuł o szkolnictwie
28
w Wielkiej Brytanii. Z tekstu usunięto cztery
zdania. W zeszycie dopasuj zdania A–E do
luk 1–4, tak aby otrzymać logiczny tekst.
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.

B During breaks, primary school students mustn’t
wear uniforms.

When 5 (rozpoczynasz szkołę) ? in Germany,
your teacher gives you a welcome present. This is
a special, gigantic packet full of markers, stickers,
pens, pencils, and some snacks.

Japanese kids have to bring their own lunch
because there 6 (nie ma stołówek) ? at schools.
Besides, from the first grade, they travel to and from
school alone and they tidy up their classrooms after
the lessons.

2

3 Gina didn’t do well in the test. You cheer her up.

A Hold on a second.

C a community where many different religions,
languages and cultures mix together

2 You are going to read an article about education
in the UK. Can you predict any words that may
appear in the text?

2 Phil calls you to learn about homework,
but you are in the middle of something.

As many as 32,000 students go to just one school
only! Where? To the City Montessori School in
Lucknov, India. Such a number makes the school
4
(najbardziej przepełnioną na świecie) ? .

5

W parach odpowiedzcie na pytania.
1 What do you know about education in the UK?

4 Your friend is in a hurry and can’t spend time with you.

Chinese students get 2 (najwięcej zadań
domowych) ? of all. Generally, they spend about
fifteen hours a week doing tasks 3 (w domu) ? .

Repetytorium dla klasy 7

Revision

A to develop your interests and knowledge
B help

1

Great Britain

Dopasuj wypowiedzi A–F do sytuacji 1–6.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 You didn’t study for the test,
but you’ve passed it anyway.

READING

Schools in

6 Ms Fury always listens to her students, so they’re ?
to her. RESPECT

Read about interesting school facts around the world
and choose the piece of information which is
1

27/11/2019 09:17

W zeszycie uzupełnij zdania, wykorzystując
w odpowiedniej formie podane wyrazy.

1 Can you give me (dictionary / from) ?
the upper shelf, please?

5 Sarah is (creative / than) ? her sister.

31

27/11/2019 09:17

B I really don’t like doing this subject when it’s cold
outside.

33

E8

3 Osoba, od której odebrałeś telefon, prosi o rozmowę
z tobą. W jaki sposób potwierdzisz, że rozmawia
z właściwą osobą?

Jimmy
2 minutes ago
I can’t believe it! This ban is so unfair. Without mobiles
we can’t contact our parents. OK, you can’t concentrate
on the lesson when you 1 ? checking Facebook, but
what we do at break time is our business.

Unit 4

A The only thing I like about the subject is that I don’t
have to study for it.

8 On the first day of school, I was late for my Science
lesson because I couldn’t ? to the lab.

B That’s terrible. C Take it easy.

A Don’t get angry. B Don’t worry.

I think English is
a pretty easy
language to learn.

1

Do każdej z opisanych sytuacji 1–4 dobierz
właściwą reakcję A–C. Zapisz odpowiedzi
w zeszycie.

A What a pity!

VOX POPS Zadajcie sobie nawzajem
pytania i odpowiedzcie na nie, korzystając
ze słowniczka.

Do you think English is easy? Why?/Why not?

26 Posłuchaj uczniów wypowiadających
się na temat przedmiotów szkolnych. Wskaż
odpowiedź (A lub B) najlepiej podsumowującą
każdą wypowiedź.

2 Twoja koleżanka jest zmartwiona, bo nie może
dodzwonić się do swojej mamy. Co jej powiesz w tej
sytuacji?

wonderful

Korzystając ze słowniczka, dopasuj każdą
z wypowiedzi do miejsca w szkole, w którym
znajduje się mówiąca osoba.

1

1 Twój kolega stresuje się przed sprawdzianem. W jaki
sposób go pocieszysz?

Whose opinion do you agree with and why?
awful

5 Which is the worst day on your ? and which is
the best? Why?

25 Ponownie posłuchaj wypowiedzi
na temat pierwszego dnia szkoły. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu dopasuj
do każdej wypowiedzi 1–4 odpowiadające
jej zdanie A–E. Jedno zdanie zostało podane
dodatkowo. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

5 Have you heard the news? Our head teacher has
banned mobiles and tablets in our school!

3 It depends, but I usually take / make it easy.

4 Would you like to wear a school ? ? Why?/Why not?

8

Speaker 1

7 I know you felt lonely on your first day at school,
but you’ll feel better when you ? .

1

2 Honestly, I don’t care about / of other people’s
opinions. I’ve got enough to worry / worried about.

uniform

1

D I sat with my friend.

5 If you don’t know where the canteen and the toilets
are, don’t worry – I can ? .

And I missed
my school :).

trip

4 It’s beginning to rain. We’ll go inside and continue
25 Posłuchaj wypowiedzi na temat pierwszego
the game in the gym.
dnia szkoły i wskaż właściwe słowa.

A I found my way.

6

6 I had to ? school yesterday because I was sick.
I stayed at home all day.

I missed my
friends...

timetable

3 Do your parents always go to parent-teacher ? ?
Why?/Why not?

• Mój mały braciszek jest w drugiej klasie. My little
brother is in Year 2. (BrE) albo My little brother is in
second grade. (AmE) (klasa = rok nauczania)

3 I’d like to borrow Squadron 303 by Arkady Fiedler.
It’s a set book.

meetings

1 What was the best school ? you have been on?
2 Is the lunch ? in your school long enough?
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4 This school is so huge that it’s very easy for
students to ? on their first day here.

2 Hi, it’s me. Guess what! I’ve failed my driving test!
3 Hi sweetheart. You can throw a party for your friends
if you like.

break

Polskiemu słowu klasa w zależności od znaczenia
odpowiadają różne słowa angielskie:

4 I felt excited / weird about starting a new school.

5

1 Marcus is very shy at first, but when you ? him,
he’s really fun to be with.

3 I really like going to school, but I ? the holidays
because I can relax and have fun then!

1 I can’t believe it. My dad called me lazy today!

4 I become emotional and then everyone tries to
cheer / pick me up.

”

2 Make sure you do your homework every day.
You don’t want to ? the rest of the students in
your class.

Posłuchaj nagrania i dopasuj
27
wypowiedzi 1–5 do usłyszanych reakcji A–E.
Jak zareagowałbyś w podanych sytuacjach?

1 I usually get / make angry, especially when the
criticism is unfair. Luckily, I calm down / up quickly.

sh
Polish versus Engli

W zeszycie uzupełnij pytania słowami
z ramki. Następnie w parach zadajcie sobie
te pytania i odpowiedzcie na nie.

27/11/2019509:17
Miss, my computer’s not working!
1 The first day at school was difficult / easy for me.
6 Oh no, spaghetti again?
2 When I returned to school, I wasn’t happy / sad at all.
7 Sir, I’ve left my book in my locker. May I go and get it?
3 On the first day, I met someone who needed my
help / helped me.

Respect your parents.
They passed school without Google.

W zeszycie uzupełnij zdania właściwymi
wyrazami/wyrażeniami z ramki.

1 Do you remember your first day at school?

Hello, this is Arek (speaking). Cześć, mówi Arek.
Can I speak to …? Czy mogę rozmawiać z…?
Speaking. Przy telefonie.
Hold on a second (please). Proszę chwilę poczekać.
I’m calling about … Dzwonię w sprawie…
Could I leave a message? Czy mógłbym zostawić wiadomość?
Can I take a message? Czy mam coś przekazać?
Sorry, it’s a bad line. Przepraszam, są jakieś zakłócenia na linii.
Can you speak up, please? Czy możesz mówić głośniej?
My phone/battery is about to die. Zaraz padnie mi telefon.
Thanks for calling. Bye for now. Dziękuję za telefon. Na razie.

W zdaniach 1–4 wybierz właściwe
uzupełnienie. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
W parach odpowiedzcie na pytanie.

4

Odpowiedz na pytania.

3

That’s great. / That’s terrible. To świetnie. / To okropne!
How wonderful! / How awful! Fantastycznie! / To straszne!
What a shame! / What a pity! Jaka szkoda!
I’m sorry to hear that. Bardzo mi przykro.
I can’t believe it! Nie mogę w to uwierzyć.
I don’t care. Nie obchodzi mnie to.
It’s not my problem. To nie mój problem.
Cheer up! Głowa do góry!
Don’t worry. Nie martw się.
Take it easy. Wyluzuj.
Calm down. Spokojnie, nie denerwuj się.
Don’t get angry. Nie złość się.

4 I have the TV on.
5 I usually chat to friends online while I’m studying.

E a lazy student

1 Excuse me, I’m new here … Is the science lab on
6 It should be obligatory for pilots to ? a surprise
this floor?
English test.
DOBIERANIE
2 Good morning, may I see the headmaster?

What
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D Join online English forums. The key here is to join forums for subjects that you are interested in –
that way, your motivation for learning English will improve because you’ll want to take part in them.
So, whether it’s photography, movies, travelling or cooking, discuss your passion with other people
in English.

ROZMOWA TELEFONICZNA

3 I like company and background noise.

7

D an understanding teacher

LISTENING

1

Here, we suggest some easy ways to learn English at home,
at school or on the move. Why not try them today?

REAKCJE EMOCJONALNE

2 I need complete silence. I don’t like people
disturbing me.

C a talented student

4

Jak zazwyczaj odrabiasz lekcje? Wskaż
zdania, które są prawdziwe w twoim
przypadku. Zapisz w zeszycie kilka
stwierdzeń zgodnych z rzeczywistością.
1 Music helps me to concentrate.

1

22 Posłuchaj pięciu wypowiedzi uczniów
i nauczycieli. Dopasuj je do osób, o których jest
mowa. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

A an ambitious student
B a strict teacher

5 Misunderstandings between ? can cause a plane
to crash.

fall behind
find the way
get lost
get to know
prefer
miss
make friends
show you round

4.5

4 are hard to understand?

4 Although some pilots’ English is poor, they don’t fail
the exam because ? .

Unit 4

Easy ways to learn English

FUNCTIONS

E The worst thing about my secondary school will
be the Matura exam.

2 are boring for you?

• W mojej klasie jest trzydzieścioro uczniów. There are
thirty students in my class. (klasa = grupa uczniów,
którzy mają razem lekcje)

1 Going by plane is less ? any other means of
travelling.

2 The researchers have found out lately that some
pilots don’t ? well.

2

Unit 4

D I went to nursery school when I was four years
old. I liked it because the food was delicious!

6

• Dziś było bardzo zimno w klasie. It was very cold in the
classroom today. (klasa = sala lekcyjna)

5 This essay isn't ? good ? your last one. What
happened?

1 Which way of learning English do you like
most?

E One of the most effective and easy ways to learn English is to surround yourself with the
language. Find an English-speaking radio station to listen to, watch English-speaking movies or
TV shows. When you go to an English-speaking country, listen to conversations in restaurants,
at airports or in shops and try to pick up everyday language. The good thing is that with
modern technology and apps, this can be done practically anywhere.

B My favourite subject in primary school is Polish.
C After I finish this school, I’d like to go to a private
secondary school.

Porozmawiajcie w parach, w razie potrzeby
korzystając ze słowniczka obok.

3 are interesting for you?

3

4.1

W zeszycie ułóż zdania A–E w kolejności
chronologicznej. Następnie zmień fragmenty
zaznaczone kolorem niebieskim, tak aby
podawały prawdziwe informacje o tobie.
A I’d probably like to study Mathematics
at university.

1 are fun?

W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach
na podstawie tekstu z zadania 11.

4 We must buy a bigger school bag. This one isn’t
large ? .

4.4

5 We can practise English all the time and
everywhere thanks to ? .

2 Have you ever used any of them?

12

8 Don't be so impatient. I'm writing ? fast ? I can.

4 When you use English to talk about something
that is ? to you, your motivation for learning
English will grow.

up

3 pięć sytuacji szkolnych, w których może się znaleźć
uczeń, np. get an A

Vocabulary & Grammar

3 It’s good to use new words in different
sentences and repeat ? .

W parach odpowiedzcie
na pytania.

too

3 No, you can’t have a tarantula as a pet, it’s ?
dangerous.

Na podstawie informacji w tekście
uzupełnij w zeszycie zdania.
1 When you play Scrabble, you develop
your ? .

5

than

1 Our cloakroom is closer ? yours.
2 Robert is not ? fast ? Piotr.

2 Which of these methods are rather difficult?
Why?

4

enough

1 trzy synonimy słowa learn, np. prepare
2 cztery formy sprawdzania wiedzy uczniów, np. a short test

Discuss which subjects:

Going by air is probably the 1 ? means of travelling.
After all, there are no traffic jams in the air and the
possibility of being hit by a flying plane is close to zero.
But the latest research shows that there is a problem:
a 2 ? knowledge of Aviation English.
Aviation English is the 3 ? language of civil aviation
which means that all pilots, even if they fly in their own
countries, have to use English when communicating
with air traffic controllers. That’s why both pilots and
controllers need to pass the Aviation English exam
before they start working. The exam is 4 ? than an
average exam, but our safety depends on it. However,
the research says that quite a lot of 5 ? pilots cheat
during their English tests. What is more, air traffic
controllers’ English is sometimes as 6 ? as the pilots’
so it may cause 7 ? misunderstandings in communication.
And that can result in the 8 ? accidents.
The researchers recommend pilots should take
an English test from time to time. If they fail, they
should retake it.

8 I'm so proud of you, guys. You're (good) ? pupils
I've ever had!

1 In your opinion, which is the easiest way to
learn English?

2

POOR ENGLISH
MAY CAUSE TROUBLE

7 Stop screaming! You're (noisy) ? class in this
school.

3

5

5 pięć przymiotników opisujących idealnego nauczyciela,
np. patient

6 Our classroom is (spacious) ? than yours.

4.3

The

4 pięć przymiotników o znaczeniu negatywnym,
opisujących uczniów, np. unpunctual

3 This test wasn’t (difficult) ? test I have ever had,
but it was (long) ? .

READING

VOCABULARY & GRAMMAR

Here's1 Znajdź w słowniczku obok:
News!

W zeszycie zapisz przymiotniki w nawiasach
w stopniu wyższym lub najwyższym.

A Scrabble is a classic board game in which players create words in a crossword fashion. It’s a fantastic way
to make your English vocabulary stronger. Playing Scrabble challenges you to really think in English as you try to
create different words using your set of letters. Invite your classmates to play with you or play Scrabble online.

1

the most
attractive
the best
the worst

Struktury używane przy porównywaniu:
Your school report is better than mine.
Those students are not as hard-working as we are.
Your composition is not good enough. It’s too short.

3 Do you often learn longer sentences by ? ? Do you think
it’s a good method?
4 Do you often look ? new words in online dictionaries?

33

the biggest

more
attractive
better
worse

1

23 Przeczytaj artykuł i w zeszycie uzupełnij
luki poprawnymi formami przymiotników
z ramki. Następnie posłuchaj nagrania
i sprawdź odpowiedzi.

2 x bad dangerous difficult dishonest
international poor safe

2 You’re (creative) ? person I know!

1 Are you good ? learning languages? Do you prefer
learning vocabulary or grammar?
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• DOBIERANIE
• WYBÓR WIELOKROTNY

bigger

attractive
good
bad

B Songs almost always contain a lot of useful vocabulary, phrases and expressions. The language used in
songs is informal and up-to-date. Music also has an incredible ability to stick in our heads, so this can help
you to remember your new English words.

Systematyczny trening egzaminacyjny rozłożony na 2 lata

big

nieregularne

C To learn new English words, it’s important to keep using them. When you write down the new words,
try to use them in three different sentences. Then, say them out loud. The repetition will help you to
remember the word, and when you use the word in different contexts, you help yourself to expand
your vocabulary.

ROZWIĄZANIE:

Stopień
najwyższy
the oldest
the largest
the easiest

4 Mr Tolerant is (understanding) ? teacher at our
school.
5 My parents hope I get (good) ? grades this year
than in Year 7.

2 Do you pay ? to English pronunciation? Is it important to
say new words out loud?

Wyzwaniem dla nauczycieli jest zaadresowanie
odmiennych potrzeb obu tych grup.

Stopień
wyższy
older
larger
easier

1 Mrs Relaxed is (easy-going) ? than Mrs Strict.

ZADANIE OTWARTE: uzupełnianie luk
1

Stopień
równy
old
large
easy

długie

9

/ˌɡet ˈɪntʊ ˈsekəndəri ˈskuːl/
dostać się do szkoły średniej
get ready /ˌɡet ˈredi/
przygotowywać się
have/take a break /ˌhæv/ˌteɪk
ə ˈbreɪk/ zrobić sobie przerwę
PRZYMIOTNIKI –
learn by heart /ˌlɜːn baɪ ˈhɑːt/ uczyć
UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
się na pamięć
leave school /ˌliːv ˈskuːl/ rzucić
(un)ambitious /(ʌn)æmˈbɪʃəs/
szkołę
(mało) ambitny
look sth up /ˌlʊk ˌsʌmθɪŋ ˈʌp/
average /ˈævərɪdʒ/ przeciętny
wyszukać coś (np. w słowniku)
creative /kriˈeɪtɪv/ kreatywny
make a mistake /ˌmeɪk ə məˈsteɪk/
demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/ wymagający
zrobić błąd
easy-going /ˌiːziˈɡəʊɪŋ/ spokojny,
make progress /ˌmeɪk ˈprəʊɡres/
wyluzowany
robić postępy
excellent /ˈeksələnt/ doskonały,
make/take notes /ˌmeɪk/ˌteɪk ˈnəʊts/
znakomity
robić notatki
(un)fair /(ʌn)ˈfeə/ (nie)sprawiedliwy
miss lessons /ˌmɪs ˈlesənz/
gifted /ˈɡɪftəd/ uzdolniony
opuszczać lekcje
hard-working /hɑːdˈwɜːkɪŋ/ pracowity participate/take part in sth
/pɑːˈtɪsəpeɪt /ˌteɪk ˈpɑːt ɪn ˌsʌmθɪŋ/
(un)helpful /(ʌn)helpfəl/ (nie)pomocny
brać w czymś udział
(dis)honest /(dɪs)ˈɒnɪst/ (nie)uczciwy
pay attention to sb/sth /ˌpeɪ əˈtenʃən
lazy /ˈleɪzi/ leniwy
tə ˈsʌmbɒdi/ˈsʌmθɪŋ/ uważać
(im)patient /(ɪm)ˈpeɪʃənt/
/ zwracać uwagę na kogoś/coś
(nie)cierpliwy
play truant /pleɪ truːənt / wagarować
(un)punctual /(ʌn)ˈpʌŋktʃuəl/
W parach dopasujcie
wyrażenia
study hard /ˌstʌdi
ˈhɑːd/ uczyćoznaczające
się
(nie)punktualny
pilnie
dziękuję
do języków,
w których są używane. Trzy
respected /rɪˈspektɪd/
szanowany
take the register /ˌteɪk ðə ˈredʒɪstə/
(dis)respectful
/(dɪs)rɪˈspektfəl/
języki
zostały podane
dodatkowo.
Następnie
sprawdzać
listę obecności
pełen szacunku (lekceważący)
write an essay
na pytania
1–3./ˌraɪt ən ˈeseɪ/ pisać
strict /strɪkt/odpowiedzcie
surowy
wypracowanie
talented /ˈtæləntəd/ utalentowany
(in)tolerant /(ɪn)ˈtɒlərənt/
INNE
(nie)tolerancyjny
ability /əˈbɪləti/ umiejętność
understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/
air traffic controller /ˌeə ˈtræfɪk
wyrozumiały
kənˈtrəʊlə/ kontroler lotów
weird /wɪəd/ dziwny, dziwaczny
aviation /ˌeɪviˈeɪʃən/ lotnictwo
cause /kɔːz/ powodować
SŁOWOTWÓRSTWO
contain /kənˈteɪn/ zawierać
crossword /ˈkrɒswɜːd/ krzyżówka
TWORZENIE PRZYMIOTNIKÓW
crowded /ˈkraʊdɪd/ zatłoczony
O NEGATYWNYM ZNACZENIU
depend on /dɪˈpend ɒn/ zależeć od
W języku polskim używamy
expand
/ɪkˈspænd/Russian
zwiększyć, rozwinąć
Italian Arabic
French
Czech
przedrostka nie-, aby utworzyć
research /ˈleɪtɪst rɪˈsɜːtʃ/
przymiotnik o przeciwnym,German latest
Dutch
Spanish
najnowszeJapanese
badania
negatywnym znaczeniu, np.
misunderstanding /ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/
wygodny – niewygodny. W języku
many languages
can you say thank you in?
nieporozumienie
angielskim 1takieHow
przymiotniki
sth /rɪˈzʌlt ɪn ˈsʌmθɪŋ/
tworzymy przy
pomocylanguages doresult
2 What
you inlike/dislike
the soundcoś
of?
skończyć
się czymś, spowodować
przedrostków: dis-, il-, im-, in-,
set /set/
ir-, un-, np.3dishonest,
illegal,
What languages
would
youzestaw
like to learn in the future? Why?
stick /stɪk/ kleić się, lgnąć, przywierać
impractical, inactive, irregular,
up-to-date /ʌp tə ˈdeɪt/ aktualny,
unattractive
nowoczesny pytania wyrazami
W parach uzupełnijcie

Dank je
Arigato

11

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

be absent from school /bi ˌæbsənt
frəm ˈskuːl/ być nieobecnym w szkole
be good/bad at sth /bi ˈɡʊd/ˈbæd
ət ˌsʌmθɪŋ/ być dobrym/kiepskim,
słabym z czegoś
be in (real) trouble /bi ɪn (rɪəl)
trʌbəl/ mieć (prawdziwe) kłopoty,
być w tarapatach
be late for school /bi ˌleɪt fə ˈskuːl/
spóźnić się do szkoły
be well prepared /bi wel prɪˈpeəd/
być dobrze przygotowanym
copy homework /ˌkɒpi ˈhəʊmwɜːk/
odpisać pracę domową
do an exercise/a task /ˌduː ən
ˈeksəsaɪz/ə ˈtɑːsk/ robić ćwiczenie/
zadanie
do well/badly in a test /duː ˌwel/
ˌbædli ɪn ə ˈtest/ dobrze/źle poradzić
sobie na teście
do your best /ˌduː jə ˈbest/ starać
się, dać z siebie wszystko
do your homework /ˌduː jə ˈhəʊmwɜːk/
odrabiać pracę domową
fall behind (with sth) /ˌfɔːl bɪˈhaɪnd
(wɪð ˌsʌmθɪŋ)/ mieć zaległości
(w czymś)
get into secondary school

after-school activities/club

Nowe sekcje
Środki językowe

Unit 4
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Ścieżki standardowa i intensywna: fokus na

komunikację, rozwój sprawności i egzamin

Ścieżka standardowa

Uczniowie o wyższych kompetencjach językowych nie potrzebują koncentrować się głównie na
przygotowaniach do egzaminu w dwóch ostatnich latach nauki.W pracy z nimi sprawdzi się English Class
oferujący maksymalną elastyczność i dopasowujący się do potrzeb grupy.
Wybór ścieżki standardowej w klasie 7. daje możliwość gruntownego powtórzenia i rozszerzenia treści
z klas 4-6, a wybór ścieżki intensywnej pozwala na przyspieszenie i skupienie się na nowych strukturach
językowych.Obie ścieżki w pełni realizują podstawę programową i stopniowo przygotowują uczniów do
egzaminu ósmoklasisty.

LUB

Dodatkowo kurs uelastycznia możliwość wybrania w klasie 8. Repetytorium ósmoklasisty o spójnym z serią
sylabusie, co pozwala gruntownie powtórzyć i utrwalić pełen materiał testowany na egzaminie.

ROZWIĄZANIE:

Ścieżka intensywna

Równomierny rozwój sprawności plus przygotowanie do egzaminu
Zeszyt ćwiczeń – wydanie rozszerzone
Skills Revision

Podręcznik (klasy 7-8)

FUNKCJE JĘZYKOWE

CZYTANIE

1 Uzupełnij dialogi angielskimi

3 Przeczytaj informacje o trzech osobach oraz

odpowiednikami wyrażeń podanych
w nawiasach. Odpowiedzi zapisz
w zeszycie.
1 A: I’m taking an important test today.
B: (Powodzenia!) Good luck!

N 5 dwustronicowych sekcji Skills Revision
z zadaniami w typie egzaminacyjnym
utrwalającymi materiał z dwóch kolejnych
rozdziałów
N Praktyczne wskazówki ze strategiami
egzaminacyjnymi
N Lekcje Revision na koniec każdego rozdziału
z gruntowną powtórką i porcją zadań
utrwalających materiał
N Przejrzyste wordlisty grupujące słownictwo
z poszczególnych lekcji, z wymową i tłumaczeniem,
dostępne również w aplikacji Quizlet

AMMAR TIME

Czasowniki modalne: wyrażanie
obowiązku i zakazu oraz dawanie rad

Wyrażanie obowiązków i zakazów
Aby wyrazić zasady, obowiązki i nakazy, używamy must /
mustn’t oraz have to / don’t have to. Must stosujemy, aby
wyrazić obowiązki, które płyną z przekonania lub potrzeby
mówiącego. Have to stosujemy, aby wyrazić obowiązki,
zasady i reguły narzucone z zewnątrz.
I must go now. I don’t want to be late.
We have to wear uniforms.

Don’t have to używamy, aby wyrazić brak obowiązku.
She doesn’t have to work in July.
Mustn’t używamy, aby wyrazić zakazy i opisać czynności,
których nie wolno wykonywać.
You mustn’t smoke during the flight.
Dawanie rad
Aby dawać rady, stosujemy should / shouldn’t oraz ought to.
Ought to jest wyrażeniem bardziej formalnym niż should.
You should/shouldn’t take the train.
You ought to pack your luggage now.

3.7

WRITING An email to a friend
I can write an email to a friend.
1
2

CLASS VOTE

What food would you have at a party

5

with friends?

1.59 Study the Vocabulary box using
a dictionary. In your notebook, match the pictures
with the words from the box.
Vocabulary
boil

chop

mix

life now.
Pytania i przeczenia z have to tworzymy przy pomocy

her friend’s news.

A

B

D

E

3 In your notebook, write sentences with each of the

d Alisha asks her friend to reply to the
1 In your notebook, complete the second
invitation.
sentence so that it means the same as the first
sentence. Use the verbs in brackets.
6 Look at the Writing box. Find the sentences
suits and4.white shirts is obligatory in
that are in1theWearing
text in Exercise
Joanna’s office.
Joanna
to wear a suit and a white shirt
Writing
Email tohas
a friend
in the office. (has)
Starting your
2 Isemail
it a good idea for us to check out before
How are things?
breakfast?
Great to hear from
you. breakfast? (should)
? before
Thanks for3getting
touch.
Don’tintake
your passport. It’s not necessary.
? passport. (have)
Responding You
to news
4 toYou
sunglasses.
It was great
hearshould
about buy
your new
school
trip.
. (ought)
I can’t wait toYou
hear ?
more
about it.
5 news
Smoking is forbidden at the airport.
Giving your
? at
the airport.
(mustn’t)
Tommo and I You
have just
finished
our exams.
6 Isto
it have
necessary
We’ve decided
a party.for Sue to take a sleeping bag?
? a for
sleeping
bag? (does)
I’m making a cake
the party.

Explain why you’re writing
Anyway / By the way, I was wondering if you’d
like to come.
I’m writing to ask if you’d like to come to the party.

verbs from the Vocabulary box.
You can boil potatoes and peas.

4 Read Alisha’s email. Does it mention your ideas

Ending your email
Let me know if you can make it.
See you soon.
Bye for now.

from Exercise 1?

PARTY TIME
Hi,
Thanks for getting in touch. It was great to hear about your school
trip. The photos were awesome.
Tommo and I have just finished our exams and we’ve decided to
have a party tomorrow on his boat! He’s bought lots of yummy
food, including sausages and cheese. I’m making my famous
chicken salad. It’s really easy. First, I fry the chicken and boil some
eggs. Then I slice them. After that, I chop tomatoes into small
pieces and mix everything together with some mayonnaise.
I can’t tell you how good it is!
Anyway, I was wondering if you’d like to come. We’re asking
everybody to bring some fruit or some juice because we want to
make smoothies of different flavours.
Let me know if you can make it.
Alisha

5 A: Kate, I haven’t seen you for ages!
B: Yeah. (Dobrze cię widzieć), too.
6 A: What are you up to tonight?
B: We’re going skating. (Chciałbyś do
nas dołączyć?)

Aby wyrazić domysły i przypuszczenia, używamy czasowników
modalnych must, may, might, could i can’t.
Must używamy, jeśli jesteśmy przekonani, że coś jest prawdą.
She must feel exhausted after the trip. (= I’m sure she feels
exhausted.)

WORDLIST

9

Lena is very interested in
culture, especially in the
visual arts and drama. She
has never seen a play in
English and she’d love to
do that. She’d like to read
a lot, and perhaps to visit
some museums. She would
also like the opportunity to
interact with local people in
everyday situations.

3.48 Usłyszysz dwukrotnie cztery
School subjects | Learning and assessment |2Describing
students

LESSON 9.1
School subjects Przedmioty szkolne

Art /ɑːt/ plastyka, sztuka
Biology /baɪˈɒlədʒi/ biologia
Chemistry /ˈkemɪstri/ chemia
Citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/ nauka
o społeczeństwie
English /ˈɪŋglɪʃ/ język angielski
French /frentʃ/ język francuski
Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ geografia
Health /helθ/ nauka o zdrowiu
History /ˈhɪstəri/ historia
ICT /ˌaɪ siː ˈtiː/ informatyka
Literature /ˈlɪtərətʃə/ literatura
Maths /mæθs/ matematyka
Music /ˈmjuːzɪk/ muzyka
PE /ˌpiː ˈiː/ WF
Philosophy /fəˈlɒsəfi/ filozofia
Physics /ˈfɪzɪks/ fizyka
Spanish /ˈspænɪʃ/ język hiszpański

Learning and assessment
Nauka i ocenianie

learn /lɜːn/ uczyć się
memorise /ˈmeməraɪz/ uczyć się na
pamięć
performance /pəˈfɔːməns/ wykonanie,
przedstawienie
practical exam /ˌpræktɪkl ɪɡˈzæm/
egzamin praktyczny
project /ˈprɒdʒekt/ projekt
revise /rɪˈvaɪz/ powtarzać (materiał)
speaking exam /ˈspiːkɪŋ ɪɡˌzæm/
egzamin ustny
study /ˈstʌdi/ uczyć się
written exam /ˈrɪtn ɪɡˌzæm/ egzamin
pisemny

Describing students
Opisywanie uczniów

confident /ˈkɒnfɪdənt/ pewny siebie
creative /kriˈeɪtɪv/ kreatywny
critical thinking /ˌkrɪtɪkl ˈθɪŋkɪŋ/
myślenie krytyczne
general knowledge /ˌdʒenrl ˈnɒlɪdʒ/
wiedza ogólna
gifted /ˈɡɪftɪd/ zdolny
hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/
pracowity
intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ inteligentny
lazy /ˈleɪzi/ leniwy
problem solving /ˈprɒbləm ˌsɒlvɪŋ/
rozwiązywanie problemów
talented /ˈtæləntɪd/ utalentowany
teamwork /ˈtiːmwɜːk/ praca
w grupach

curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ program
nauczania
driving /ˈdraɪvɪŋ/ jazda samochodem
education /ˌedjʊˈkeɪʃn/ edukacja
effort /ˈefət/ wysiłek
extracurricular /ekstrəkəˈrɪkjʊlə/
ponadprogramowy
fashion design /ˈfæʃn dɪˌzaɪn/
projektowanie mody
film-making /ˈfɪlm ˌmeɪkɪŋ/
produkcja filmowa
gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/ ogrodnictwo
head teacher /ˌhed ˈtiːtʃə/ dyrektor
szkoły
imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/
wyobraźnia
life skill /ˈlaɪf skɪl/ umiejętności
życiowe
optional /ˈɒpʃənl/ nieobowiązkowy
photography /fəˈtɒgrəfi/ fotografia
solution /səˈluːʃn/ rozwiązanie

LESSON 9.2
Out of class

Good luck! /ɡʊd lʌk/ Powodzenia!
I hope so. /aɪ ˈhəʊp səʊ/ Mam taką
nadzieję.
Where do you want it? /weə duː jə
wɒnt ɪt/ Gdzie to położyć?
certificate /səˈtɪfɪkət/ certyfikat
instructor /ɪnˈstrʌktə/ instruktor
pass /pɑːs/ zdać

wypowiedzi na temat ściągania.
Na podstawie informacji zawartych
intelligence /ɪnˈtelɪdʒəns/ inteligencja
w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi
IQ /ˌaɪ ˈkjuː/ iloraz inteligencji
(1–4) odpowiadające jej zdanie (A–E).
learner /ˈlɜːnə/ uczeń
Jedno
zdanie
zostało
podane dodatkowo
measure
/ˈmeʒə/
mierzyć
ipopulation
nie pasuje/ˌpɒpjuˈleɪʃn/
do żadnej wypowiedzi.
populacja
Odpowiedzi
zapisz w zeszycie.
score /skɔː/ wynik

2

Sebastian wants to improve
his English but he would
also like to have a fun
holiday. He doesn’t want
to stay in a large city. He’d
like to do sports, especially
water sports, to go out
and make lots of friends
– ideally, from all over the
world.

LESSON
9.4
Strategia

branch /brɑːntʃ/ oddział
Pamiętaj,
żeuczeń
informacja, której
pupil
/ˈpjuːpl/
szukasz,
wyrażona
jest
raise
moneyczęsto
/ˌreɪz ˈmʌni/
zbierać
w nagraniu innymi słowami niż
pieniądze
train
/treɪn/ egzaminacyjnym.
trenować
w zadaniu
Nie
uniform
/ˈjuːnɪfɔːm/
mundur te same
oczekuj
więc, że usłyszysz

słowa, które zostały użyte w zadaniu –
LESSON
9.5
zamiast tego postaraj się rozpoznać
Phrasal verbs Czasowniki złożone
ich synonimy użyte w nagraniu.

calm down /ˌkɑːm ˈdaʊn/ uspokoić się
fill in (a form) /fɪl ˌɪn ə ˈfɔːm/ wypełnić
A(formularz)
It’s difficult for young people to
getunderstand
on /ˌɡet ˈɒn/ why
kontynuować
copying is wrong.
hand in / out /ˌhænd ˈɪn ˈaʊt/ oddać /
B rozdać
Students cheat because they get too
lookmuch
over homework.
/ˌlʊk ˈəʊvə/ przejrzeć
lookEveryone
up /ˌlʊk ˈʌp/
sprawdzić
C
cheats
but not everyone gets
mess
about / around /ˌmes əˈbaʊt
punished.
əˈraʊnd/ obijać się, wygłupiać

3

Julia is a bit shy and does
not feel good in large
groups. Her reading skills

VOCABULARY
in English are very good,

she’d like to improve
1 In yourbut
notebook, write the correct word for

her pronunciation and
each definition.
grammar. She’s quiet and
1 great
novels
and but
other books
shepoems,
likes reading
books,
? ? also
? ? like
? ?to?make
? some
l ? she’d
friends.
2 a piece
of paper you get when you pass an
exam c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

/ˈeseɪ/ itwypracowanie
Eessay
I believe
is important to tell the truth.

LESSON 9.6
124

5 a presentation using dance, music, acting or
movement p ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6 he / popular?

are an exchange student in the UK. Choose
a character from page 135 and introduce
yourselves. Add two more questions and extra
information of your own.

3 Can you work well with other people? Are you
good at t ? ? ? ? ? ? ? ?
4 Do you know a lot about the world? How’s your
g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

average /ˈævərɪdʒ/ przeciętny
brain /breɪn/ mózg
college /ˈkɒlɪdʒ/ koledż, uniwersytet
experiment /ɪkˈsperɪmənt/
eksperyment
improvement /ɪmˈpruːvmənt/
ulepszenie
influence /ˈɪnfluəns/ wpływ

5 Can you use your imagination? Are you
c? ? ? ? ? ? ??
6 Do you have some natural skills, for example in
sport or music? Are you t ? ? ? ? ? ? ? ?

3 In pairs, ask and answer questions from
Exercise 2.

verbs in brackets. Write the answers in your
notebook.

119

DICTATION
7

3.46 Listen to the recording. Write the
sentences in your notebook.

Check yourself!
✓ I can talk about school life.
✓ I can make questions with the correct word
order.
✓ I can find specific detail in an article and in
a dialogue.
✓ I can talk about intelligence and awkward
moments.
✓ I can use a variety of tenses.
✓ I can have a casual conversation.
✓ I can write a letter giving information.

The latest news in education…

21.08.2019 14:09

1
must

118

B: Police to get pupils out of bed!

Another UK school says it is going to ? (send) ex-police officers
to get pupils out of bed! Apparently the officers are going to 6 ?
(take) lazy students to school by car. This way, pupils won’t 7 ?
(miss) any lessons, so they will 8 ? (do) better in their exams,
which 9 ? (start) in three months.
5

C: Parents must behave!
Last week we 10 ? (read) an interesting report about
a head teacher who was angry with parents who 11 ? (not come)
to any parent-teacher evenings. What was his idea? He 12 ?
(want) lazy parents to pay a fine. However, other people 13 ?
(not like) his plan, so he was very unpopular!

N Dostęp do filmów, a także interaktywnych zadań pomagających
utrwalić przydatne zwroty i struktury z wideo
N Zestawy zadań zamkniętych w formacie egzaminacyjnym
do poziomów A2+, B1 i B1+
N Zadania są automatycznie sprawdzane, a nauczyciel otrzymuje
raport o najczęściej popełnianych błędach

Unit 9
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must

Extra Online Homework

4 this / help / students?
5 who / become / famous / last week?

SPEAKING

2 Are you shy and quiet or are you
c? ? ? ? ? ? ? ??

box. Write the answers in your notebook.

2

3 why / one school / send police officers to get
students / out of bed?

1 Do you prefer to relax and not work hard?
Are you l a z y ?

A: Lunchbox thieves?
Recently, strange things 1 ? (happen)
in the UK. At some schools, teachers
2 ? (take) food items out of pupils’
lunch boxes! Are teachers hungry?
No, they 3 ?
(put) unhealthy
snacks in the bin!
Pupils and their
parents 4 ?
(feel) shocked.

A: Look at him! He 1 must be exhausted!
B: Oh, yes! He 2 ? be an experienced cyclist!
Look at his rucksack! It’s weird!
A: Yeah. He 3 ? be an artist or something.

1 what / teachers / do / with unhealthy snacks?
2 pupils and parents / feel / happy about this?

6 In pairs, role play the situation. Imagine you

2 In your notebook, complete the questions.

1 Complete the dialogues with the words from the

can’t

text from Exercise 4 using the prompts. Ask
and answer them in pairs.

4 a person who teaches you a special skill, like
driving i ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21.08.2019 14:09

Phrases with make and take
Wyrażenia z make i take

Can’t używamy, jeśli jesteśmy przekonani, że coś nie jest
prawdą.
This rucksack can’t weigh more than 20 kilos. It’s so small!
(= I’m sure it doesn’t weigh more than 20 kilos.)

might

5 In your notebook, write questions about the

3 If you have an exam tomorrow, you should do
this. r ? ? ? ? ?

Out9of class
Unit

Great to see you! /ɡreɪt tə siː jə/
Cieszę się, że cię widzę!
I’m (feeling) shattered. /aɪm ˈfiːlɪŋ
M09 EC SB B1 POLˈʃætəd/
25098 U09.indd
124 z nóg.
Padam
make a mistake /meɪk ə məˈsteɪk/
Let me introduce you. /let mi
popełnić błąd
ˌɪntrəˈdjuːs jə/ Pozwól, że cię
przedstawię.
make an improvement /meɪk ən
ɪmˈpru:vmənt/ usprawnić
Tell me about it! /tel mi əˈbaʊt ɪt/
Mnie to mówisz?
make changes /meɪk ˈtʃeɪndʒəs/
wprowadzić zmiany
make progress /meɪk ˈprəʊgres/ robić
locker /ˈlɒkə/ szafka, schowek
postępy
LESSON 9.7
make sense /meɪk sens/ mieć sens
school exchange /ˈskuːl ɪksˌtʃeɪndʒ/
take a look /teɪk ə lʊk/ rzucić okiem
wymiana szkolna
take a test / an exam /teɪk ə test ən
term /tɜːm/ semestr
ɪgzæm/ podejść do testu / egzaminu
take / make notes /teɪk meɪk ˈnəʊts/
robić notatki

LESSON 9.3

Wydania rozszerzone na rok 2020/2021
dostępne do poziomów A1, A2+, B1

Revision

D There is a difference between students
now and
in the past.
/ˈɔːkwəd/
niezręczny
awkward

Unit 9
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could

A: The water 4 ? be freezing! Look, nobody’s
swimming.
B: No, it 5 ? be freezing, not with this sunny
weather. The water is always quite warm here.
A: I’m not going
in, anyway.
It 6 ? be
muddy or
enGLisH
in Use
Negative
prefixes
full of seaweed … Brr …

8.7

for adjectives

I can form and use negative adjectives.
2 Complete the text with one word in each gap.
Write the answers
notebook.What do you find out about the character of the detectives and the ‘criminal’?
1 Look in
atyour
the cartoons.
Hi Mark,
I’m writing about the cruise. I’ve analysed all
the pros and cons and I finally think it 1may
not be the best idea because a cruise in the
Mediterranean 2m ? cost a fortune! Looking at
the sea 3c ? be a bit boring. Also you usually get
to the harbour in the evening. It 4c ? be frustrating
because it’s too late to go sightseeing.
Let’s go sailing instead. I think it’s more exciting and
it 5m ? be cheaper too!
Let me know what you think.
Martha
Footprints … more footprints.
We’ll never find out who did
I hate my magnifying glass.
all this illegal graffiti. Hey! Wait
It’s so old-fashioned. It’s really
a minute, Dimwit! There’s a can
unfair! The boss gives us all the
Grammar Time 131
of spray paint. Is it a clue?
uninteresting jobs.

This is like being invisible.

Don’t be stupid, Brains. It’s just
a piece of rubbish. Put it in the
bin. It’s obviously unimportant.

Phew! That was getting
a bit uncomfortable .

Negative prefixes for adjectives

We can use prefixes before an adjective to change its meaning.
negative
prefix

+ adjective

= adjective with
negative meaning

un-

happy
?

dis-

honest

im-

patient

?

impatient

?

in-

correct

?

incorrect

?

il-

?
logical
responsible regular

?

ir-

?
?
?
pleased

unhappy
?
?
?

?

displeased

?
illogical
irresponsible irregular

3 In your notebook, complete rules 1–4 using the table in

Exercise 2. Add the correct prefixes to the words in the box and
use them as examples.

friendly

legible

polite

Well, it’s impossible to find any
clues here. There’s nothing
unusual at all. Let’s go home and
write a report. Next time,
I hope we get an interesting job.

?

dishonest
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SŁUCHANIE

Might, may lub could używamy, jeśli podejrzewamy, że coś
może być prawdą.
It might/may/could be cold at night in the mountains.
(= It’s probably cold. )

Language

Use different tenses and don’t forget
contractions to make your email sound
friendly and informal.

Rozwiązując zadanie tego typu, najpierw
przeczytaj opisy osób. Znajdź w nich słowa
kluczowe, określające potrzeby lub wymagania
opisywanych osób. Zastanów się, jak mogłaby
wyglądać idealna oferta dla każdej z nich.
Następnie przeczytaj cztery oferty i wybierz
te, które wydają się dla każdego najbardziej
odpowiednie. Upewnij się, że wybrana oferta
dobrze spełnia wymagania danej osoby.

4 Complete the text with the correct form of the

negative prefixes in the cartoons. Complete the table in your
notebook.

Paragraph 1: Thank your friend for his/her
email and comment on their news.
Paragraph 2: Explain that you’re having a
party and describe what food you’re making.
Paragraph 3: Invite your friend and suggest
something he/she can make for it.

Strategia

GRAMMAR

21.08.2019 14:10

WRITING TIME In your notebook, write an
email to a friend. Follow the instructions
below.

Unit 3
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4 A: Is that our new classmate? Do you
know him?
B: I do. (Pozwól, że cię przedstawię.)
Hey, Mark!

N Łagodne oswajanie uczniów z zadaniami w typie egzaminacyjnym
już od klasy 4
N Skills Revision co 2 rozdziały (klasy 4-6)
N Exam Skills w każdym rozdziale (klasy 7-8)
N Zadania w formacie egzaminacyjnym oznaczone jako EXAM (klasy 7-8)
N Bank EXTRA PRACTICE na końcu zeszytu ćwiczeń z zadaniami
gramatycznymi orazzadaniami w typie egzaminacyjnym,
NOWOŚĆ
EXAM CLASS, do każdego rozdziału

opisy czterech wakacyjnych szkół językowych.
Do każdej osoby (1–3) dopasuj szkołę (A–D), która
najbardziej by jej odpowiadała. Jeden opis został
podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.
Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Czasowniki modalne: domysły
i przypuszczenia

2 Study the information about prefixes. Find more examples of

Z01 EC SB B1 POL 25098 GRAM.indd 131

7

6.4

can’t

She doesn’t have to work hard.
thanks
c Alisha Does
she her
havefriend
to packand
now?comments on

slice

C

Must, should i ought to są czasownikami modalnymi. Dla
każdej osoby przyjmują one taką samą formę. Pytania
tworzymy za pomocą zmiany szyku zdania (inwersji).
Read the She
textmust/should/ought
again. Order the
information
to leave
now.
as it appears
in the she
text.
Must/Should
leave now?
she to leave
now?happening in her
a Alisha Ought
talks about
what’s
doasks
.
b Alisha czasownika
invites herposiłkowego
friend and
her friend
She has to go now.
to do something.

Cooking

fry

3 A: Do you think they’ll be on time?
B: (Mam taką nadzieję.)

ability /əˈbɪləti/ umiejętność
compulsory /kəmˈpʌlsəri/
obowiązkowy

GRAMMAR TIME
6.2

2 A: Thank you for carrying the bags
for me.
B: Where (chcesz, żebym je położył?)

relevant

1 The most common negative prefix is un- , e.g. ? .
2 If the adjective begins with the sound /p/, we usually add ? ,
e.g. ? .
3 If the adjective begins with the sound /r/, we usually add ? ,
e.g. ? .
4 If the adjective begins with the sound /l/, we usually add ? ,
e.g. ? .

4

VOX POPS Talk to
your partner. Finish the
sentences to make them
true for you.

and
YOU

1 If I was invisible, I would …
2 The most impossible thing
I’ve ever done was …
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NOWOŚĆ

End-of-Year Test

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Zadanie 1. (0–5 punktów)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji
zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo
C.

A.

B.

C.

End-of-Year Test
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie
uzupełniają luki 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
1.2. Which picture shows Jenny’s favourite place inUwaga!
her newTrzy
house?
wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A.

B.

A. has

C.
B. more

C. most

D. right

E. show

F. write

AUSTRALIAN COAT OF ARMS
A national coat of arms is a design which represents a country. The coat of arms of Australia
11.1. ______ a lot of elements. There are important symbols of the six states of Australia, for
example, Victoria and Tasmania. The 11.2. _______ interesting thing about the Australian coat of
arms are the two local animals. On the left there is a kangaroo and on the 11.3. _______ there is an
emu. What other national coats of arms with animals do you know?
…... / 3

Zadanie 12. (0–4)
1.3. What does the speaker do with his money?
A.

B.

1.4. The girls are
A. getting ready for a party.
B. shopping.
C. chatting at home.

English Class A2+ © Pearson Central Europe 2020

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.4. Zakreśl literę A, B albo
C.
C.

HORROR STORIES
A CLOWN IN THE ATTIC
Last summer I worked as a babysitter for a rich family living in a big old house. Once, I stayed for the
whole night because the parents went out for dinner and then to a concert. 12.1. _______ they left me
with their four kids, the father told me: ‘When the children are ready to go to their bedrooms, you can
go to sleep too. There is a room for you in the attic.’ I didn’t like the idea because the attic wasn’t my
favourite place in the house but I 12.2. ______ worry too much then. I stayed up late with the children.
After we read some bedtime stories, I went to the attic. There, I saw a clown standing in the corner.
He was tall and had a scary smile. I screamed, put a coat over the clown’s face and called the
12.3. ______ father. I asked: ‘Please come home, there’s a horrible clown in the attic!’ The father
answered quickly: ‘Take the children and leave the house now. Go to the neighbours’ house. We’ll be
back soon. Don’t ask 12.4. ______ questions.’ I turned around and there was no clown in the corner
of the room.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

A. After
A. didn’t
A. children
A. no

PHOTOCOPIABLE

Zadanie 13. (0–4)

B. Before
B. don’t
B. child’s
B. any

C. Because
C. doesn’t
C. children’s
C. some

…... / 4

1

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań (13.1–13.4) podane w nawiasach, tak aby
otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność
ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać
maksymalnie trzy wyrazy.

13.2. (Czy on lubi) _______________________________ songs about love?

4 If I saw someone doing
something illegal, I would …

13.3. Martha always (pamięta, żeby kupić) ____________________________ food for her cat.
13.4. They (już skończyli ) __________________________________ doing that project.

5 One really uninteresting film
I’ve watched is …

…... / 4
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Kumulatywne arkusze

1.1. What does Alan usually give away to his classmates?

13.1. Getting up before 5 a.m. is (tak samo irytujące jak) _______________________________
waiting for a bus in the rain.

3 One unusual place I’d like
to see is …

Unit 8

English Class A2+

N Sekcja Grammar Time na końcu podręcznika
z tłumaczeniami gramatyki w języku polskim
i dodatkową porcją ćwiczeń utrwalających
N Lekcje Writing z modelami wypowiedzi
pisemnych oraz ćwiczeniami, które krok po
kroku prowadzą do stworzenia samodzielnie
tekstu przez uczniów
N Lekcje English in Use kładące nacisk na środki
językowe, sprawiające uczniom szczególną
trudność podczas egzaminu

English Class A2+ © Pearson Central Europe 2020

PHOTOCOPIABLE

9

N Powtórki kumulatywne w formie arkuszy egzaminacyjnych
po rozdziałach 3, 6 i 9 (poziomy A2+ i B1)
N Testy plus analizatory – intuicyjne i proste narzędzie
do wpisywania wyników(dostępne w ePanelu)
N Szybka identyfikacja mocnych i słabych stron uczniów
N Czytelne raporty pozwalające opracować plan powtórek
dopasowanych do potrzeb poszczególnych klas i uczniów
N Regularne oswajanie uczniów z zadaniami w formacie
egzaminacyjnym

Kompleksowe wsparcie dla nauczyciela:

bogata obudowa dydaktyczna

Zestawy nauczycielskie

ePanel – cyfrowa biblioteka

Naszym priorytetem jest wspieranie nauczycieli
i uczniów w procesie nauczania, w szczególności
poprzez zapewnienie nauczycielom możliwości
uzyskania jakościowych materiałów dydaktycznych.

Dodatkową formą naszego wsparcia dla
nauczycieli pozostaje aplikacja ePanel, która
pozwala korzystać z zestawów nauczycielskich
w wersji cyfrowej, po pobraniu i zapamiętaniu
hasła, także bez dostępu do Internetu. W naszej
bibliotece cyfrowej ePanel udostępniamy
nauczycielom bezpłatnie m.in. książki nauczyciela,
nagrania audio, karty obrazkowe, etc.

Zestawy nauczycielskie New English Adventure,
English Class oraz Repetytorium ósmoklasisty
przekazaliśmy szkołom w ramach poprzedniego
cyklu dotacyjnego.
Zamawiając New English Adventure 1, 2, 3 lub
English Class A1, A2+, B1 w ramach kolejnej dotacji,
szkoła na oddział otrzyma dodatkowy zeszyt
ćwiczeń, tak aby nie było konieczności wymiany
całych zestawów.
Jeśli Państwa szkoła nie otrzymała zestawu
lub będzie potrzebować kolejny zestaw dla
nowozatrudnionych od września nauczycieli,
zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod
numerem 22 257 18 10.

W ePanelu znajdą Państwo również:
N pełną dokumentację oraz testy do
podręczników Pearson,
N dodatkowe materiały do kopiowania.

Więcej na pearson.pl/epanel

Diagnoza i egzaminy próbne

Oprogramowanie tablic
Polecamy korzystanie z oprogramowania tablic
interaktywnych towarzyszącego naszym kursom,
dzięki któremu nauczyciele zyskują dostęp do:
N interaktywnych stron z podręcznika
z podpiętymi nagraniami audio i wideo,
N stron z zeszytu ćwiczeń z podpiętymi
nagraniami audio (z opcją „Pokaż odpowiedzi”),
N transkrypcji audio i wideo z funkcjonalnością
time-coding (podświetlany aktualnie odtwarzany
fragment skryptu),
N Teacher’s Resources, np. tablica fonetyczna,
zadania do kopiowania, gry, karty obrazkowe
(zależnie od kursu),
N narzędzi do tworzenia własnych gier, notatek
i dodawania łączy internetowych.
UWAGA: kody aktywowane w latach 2017-2019 zostają przedłużone automatycznie na kolejne 3 lata.

Więcej na pearson.pl/oprogramowanie

Pomocna w codziennej pracy będzie także
diagnoza Pearsona, oferująca nauczycielom
praktyczne narzędzia do analizy osiągnięć
uczniów i porównania wyników indywidualnych
z wynikami klasy lub grupy.
N Test „Dobry Start” można pobrać z ePanelu
i przeprowadzić na początek II etapu
edukacyjnego, we wrześniu w klasie 4.
N Testy „Po klasie/ kursie” są skorelowane
z English Class i Repetytorium ósmoklasisty.
N Testy dla klas 7 i 8 zostały opracowane
w formacie arkuszy egzaminacyjnych i mogą
być wykorzystane jako egzaminy próbne.
N Intuicyjne analizatory służą do wprowadzania
odpowiedzi poszczególnych uczniów.
N Automatycznie generowane wskaźniki
i wykresy pozwalają odczytać wyniki zarówno
całej badanej grupy, jak również wybranego
ucznia w zakresie diagnozowanych sprawności
językowych.
N Przejrzysta prezentacja wyników stanowi
cenną wskazówkę w planowaniu przygotowań
do egzaminu ósmoklasisty.

Więcej na pearson.pl/angielski/diagnoza

Dla ucznia

N Podręcznik z kodem do eDesk
N Zeszyt ćwiczeń z kodem do Extra
Online Homework

Dla nauczyciela

N Książka nauczyciela z płytami audio
i wideo oraz kodem do Extra Online
Homework i oprogramowania tablic
interaktywnych
N ePanel z wersjami cyfrowymi
komponentów drukowanych,
nagraniami audio, dokumentacją
szkolną, testami i kartkówkami oraz
diagnozą szkolną z analizatorami

Dla nauczyciela

N Podręcznik z kodem do Pearson
English Portal (nagrania i
odzwierciedlenie cyfrowe)

N Książka nauczyciela z płytami audio
oraz kodem do oprogramowania tablic
interaktywnych

N Zeszyt ćwiczeń

N ePanel z wersjami cyfrowymi
komponentów drukowanych,
nagraniami audio, dokumentacją
szkolną, testami i kartkówkami oraz
diagnozą szkolną z analizatorami

Dla ucznia

N Podręcznik z kodem do eDesk
N Zeszyt ćwiczeń

Dla nauczyciela

N Książka nauczyciela z płytami audio
i wideo oraz kodem do oprogramowania
tablic interaktywnych
N ePanel z wersjami cyfrowymi
komponentów drukowanych,
nagraniami audio, dokumentacją
szkolną, testami i kartkówkami oraz
diagnozą szkolną z analizatorami
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Dla ucznia

