SPIS TREŚCI
SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

CZYTANIE

1

dane osobowe, wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru,
uczucia i emocje, czasowniki złożone, zwroty, słowotwórstwo:
przymiotniki z końcówkami -ing / -ed

czasy Present Simple & Present Continuous;
czasowniki wyrażające czynności i stany;
konstrukcje czasownikowe z formą gerund
lub bezokolicznikiem

zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania

2

części domu, meble i wyposażenie, przymiotniki, przyimki, rodzaje
domów, położenie, życie w mieście i na wsi, czasowniki złożone,
zwroty, słowotwórstwo: przymiotniki odrzeczownikowe (cz.1),
przymiotniki złożone

there is / there are; przyimki; liczba mnoga
rzeczowników; some/any; spójniki

dobieranie

3

rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny, małżeństwo
i związki, konflikty i problemy, święta i uroczystości,
słowotwórstwo: rzeczowniki złożone (cz.1)

czasy Simple Past & Present Perfect; zaimki
zwrotne i wzajemne

zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania,
układanie fragmentów
zdań

4

przedmioty szkolne, typy szkół, miejsca w szkole, przybory szkolne,
pracownicy szkoły i uczniowie, oceny i egzaminy, życie szkolne,
przymiotniki: uczniowie i nauczyciele, zwroty, słowotwórstwo:
tworzenie przymiotników o negatywnym znaczeniu

przedimki, przymiotniki, przysłówki

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

5

krajobraz, kierunki świata, pory roku, pogoda, zwierzęta, części
ciała zwierząt, rośliny, klęski żywiołowe, zagrożenia i ochrona
środowiska, obcowanie z naturą, zwroty, słowotwórstwo:
przymiotniki odrzeczownikowe (cz.2)

czasowniki modalne: can/could, may,
must / mustn’t, have to, be able to;
wyrażanie przyszłości: czasy Future Simple &
Present Continuous, be going to

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

6

środki transportu i miejsca, podróżowanie, zakwaterowanie,
ekwipunek, wakacje, wskazywanie drogi, czasowniki złożone,
zwroty, słowotwórstwo: formy odczasownikowe z końcówką -ing

czas Past Continuous; zaimki wskazujące
i osobowe; zaimek bezosobowy you, formy
dzierżawcze

wybór wielokrotny

7

żywność i napoje, ilość i opakowania, przy stole, przymiotniki
opisujące żywność, posiłki, przygotowanie potraw, w restauracji,
zwroty, słowotwórstwo: rzeczowniki złożone (cz.2)

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; tryb
rozkazujący

dobieranie

8

części ciała, kontuzje, choroby i objawy, narządy wewnętrzne,
służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia, uzależnienia, zwroty,
słowotwórstwo: przymiotniki odczasownikowe i odrzeczownikowe
(cz.3)

wyrażanie propozycji i sugestii; should;
zdania warunkowe (0, I, II)

wybór wielokrotny,
zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

9

technika, komputery, dziedziny nauki i naukowcy, nauki ścisłe
i przyrodnicze, praca naukowa, telefon komórkowy, zwroty,
słowotwórstwo: rzeczowniki odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe

strona bierna

dobieranie, zadanie
otwarte: uzupełnianie
luk

10

dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, sprzęt sportowy, ludzie
w sporcie, miejsca, współzawodnictwo, zwroty

czas Past Perfect; liczebniki główne
i porządkowe

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

11

zawody, miejsca pracy, przymiotniki: praca i pracownicy,
czasowniki: obowiązki w pracy, wynagrodzenie, ludzie w pracy,
poszukiwanie pracy, zwroty, słowotwórstwo: tworzenie nazw
zawodów

pytania pośrednie; mowa zależna

dobieranie; zadanie
otwarte: odpowiedzi
na pytania

12

rodzaje sklepów, w sklepie, towary, kupowanie ubrań, pieniądze,
składanie reklamacji, usługi, reklama, zwroty

zaimki one/ones, other/another; zdania
z dwoma dopełnieniami; zaimki pytające
i tworzenie pytań w różnych czasach

wybór wielokrotny;
zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

13

pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyczne, teatr, film,
przymiotniki opisujące książki i filmy, środki masowego przekazu,
zwroty

zdania przydawkowe; zdania okolicznikowe
celu; zaimki some-, any-, no-, every-

zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania

14

struktura państwa i urzędy, problemy społeczne, przestępstwa
i przestępcy, prawo i ściganie przestępstw, zwroty,
słowotwórstwo: czasowniki odrzeczownikowe

zdania czasowe, czasowniki złożone

dobieranie, zadanie
otwarte: uzupełnianie
luk
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SŁUCHANIE

FUNKCJE JĘZYKOWE

PISANIE

ŚRODKI JĘZYKOWE

BBC

wybór wielokrotny, zadanie
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań

Rozmowa o zainteresowaniach
i sposobach spędzania wolnego
czasu; prowadzenie i podtrzymywanie
rozmowy | zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

e-mail: opis
osoby

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, układanie
fragmentów zdań,
słowotwórstwo

VOX POPS: It’s important or not
important that my friends…

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

Pytania o informację, udzielanie
informacji i wyjaśnień | zadanie
otwarte: uzupełnianie luk

e-mail:
odpowiedź
na ogłoszenie

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań

CULTURE & SKILLS: Graffiti
in Bristol, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, układanie
fragmentów zdań | VOX POPS:
Where do you keep your things?

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

Przepraszanie i reakcja na
przepraszanie; życzenia i gratulacje |
zadanie otwarte: uzupełnianie luk

e-mail:
zaproszenie

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, uzupełnianie
luk, słowotwórstwo,
transformacja

VOX POPS: What did or didn’t
you do last night?

dobieranie, zadanie otwarte:
tłumaczenie fragmentów zdań

Reakcje emocjonalne; rozmowy
telefoniczne | wybór wielokrotny

wpis na forum:
sytuacja
w szkole

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo,
transformacja

CULTURE & SKILLS: Byron
Court School, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, parafraza |
VOX POPS: Languages

dobieranie, zadanie otwarte:
tłumaczenie fragmentów zdań

Pozwolenia, nakazy, zakazy | zadanie
otwarte: uzupełnianie luk

wpis
na forum: grupa
ekologiczna

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

VOX POPS: Weather

wybór wielokrotny

Pytanie o drogę; na dworcu
kolejowym, na lotnisku i w samolocie |
wybór wielokrotny

pocztówka
z wakacji

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo,
transformacja

CULTURE & SKILLS: Penguin
Post Office, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, parafraza zdań

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

W restauracji | zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

wpis na blogu:
przepis
na potrawę

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

VOX POPS: What is your favourite
recipe with eggs?

zadanie otwarte: odpowiedzi
na pytania, tłumaczenie
fragmentów zdań

Samopoczucie: pytania i odpowiedzi |
zadanie otwarte: uzupełnianie luk

wiadomość/
SMS/notatka:
udzielanie rad

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo,
transformacja

CULTURE & SKILLS: An Allergy
Epidemic, zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania,
tłumaczenie fragmentów zdań

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

Prośby o przysługę lub pomoc;
podziękowania; oferowanie pomocy |
zadanie otwarte: uzupełnianie luk

wiadomość/
SMS/notatka:
prośba o pomoc

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

VOX POPS: Who in your family
uses technology the most?

wybór wielokrotny

Zapraszanie i proponowanie;
przyjmowanie i odrzucanie propozycji;
odpowiadanie na zaproszenie |
zadanie otwarte: uzupełnianie luk

e-mail: opis
wydarzenia
sportowego

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, układanie zdań

CULTURE & SKILLS: Unusual
Sports, zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania; dobieranie
| VOX POPS: Can you remember
a sporting moment when you
were really happy or sad?

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

Wyrażanie planów i marzeń; pytanie
o upodobania, intencje i pragnienia |
dobieranie

wpis na blogu:
praca marzeń

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

VOX POPS: How do you get to
school or work?

dobieranie, zadanie otwarte:
tłumaczenie fragmentów zdań

W sklepie | wybór wielokrotny

wiadomość/
SMS/notatka:
prośba
o przysługę

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo,
transformacja

CULTURE & SKILLS: The
Amazing Henn Na Hotel, zadanie
otwarte: odpowiedzi na pytania,
uzupełnianie luk

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

Pytanie o opinię, wyrażanie opinii,
(nie) zgadzanie się z opinią | dobieranie

wpis na blogu:
wyrażanie opinii
na temat serialu/
filmu/sztuki

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

VOX POPS: Pop culture

zadanie otwarte: odpowiedzi
na pytania; tłumaczenie
fragmentów zdań

Prośba o radę, udzielanie porad |
zadanie otwarte: uzupełnianie luk

ogłoszenie:
zaproszenie
do udziału
w akcji
charytatywnej

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo,
transformacja

CULTURE & SKILLS: A Famous
Robbery, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk; wybór
wielokrotny | VOX POPS: Tell us
about your country.
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10
43

free fall /friː fɔːl/ spadanie
swobodne
hang-gliding /ˈhæŋ ˌɡlaɪdɪŋ/
paralotniarstwo
kite surfing /’kaɪt ˈsɜːfɪŋ/ surfing
z latawcem
skydiving, parachuting
/ˈskaɪdaɪvɪŋ, ˈpærəʃuːtɪŋ/
spadochroniarstwo

DYSCYPLINY SPORTOWE
aerobics /eəˈrəʊbɪks/ aerobik
athletics /æθˈletɪks/ lekkoatletyka
badminton /ˈbædmɪntən/
badminton
baseball /ˈbeɪsbɔːl/ bejsbol
basketball /ˈbɑːskətbɔːl/
koszykówka
bowling /ˈbəʊlɪŋ/ gra w kręgle
boxing /ˈbɒksɪŋ/ boks
climbing /ˈklaɪmɪŋ/ wspinaczka
cycle /ˈsaɪkəl/ jeździć na rowerze
cycling /ˈsaɪklɪŋ/ kolarstwo
dive /daɪv/ nurkować, skakać
do wody
diving /ˈdaɪvɪŋ/ nurkowanie, skoki
do wody
football (BrE)/soccer (AmE)
/ˈfʊtbɔːl/ˈsɒkə/ piłka nożna
gymnastics /dʒɪmˈnæstɪks/
gimnastyka (dyscyplina)
horse-riding /ˈhɔːs ˌraɪdɪŋ/ jazda
konna
ice hockey /ˈaɪs ˌhɒki/ hokej
na lodzie
individual/team sports
/ˌɪndəvɪdʒuəl/ˈtiːm ˈspɔːts/ sporty
indywidualne
indoor/outdoor sports /ˌɪndɔː/
aʊtˌdɔː ˈspɔːts/ sporty halowe/
uprawiane na świeżym powietrzu
karate /kəˈrɑːti/ karate
(the) long/(the) high jump /(ðə) ˈlɒŋ/
(ðə) ˈhaɪ dʒʌmp/ skok w dal/wzwyż
long-/short-distance running /
ˌlɒŋ-/ʃɔːtˌdɪstəns ˈrʌnɪŋ/ bieg długo-/
krótkodystansowy
marathon /ˈmærəθən/ maraton
race /reɪs/ wyścig; ścigać się
rollerblading /ˈrəʊləˌbleɪdɪŋ/ jazda
na łyżworolkach
sailing /ˈseɪlɪŋ/ żeglarstwo
skate /skeɪt/ jeździć na łyżwach
skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ jazda
na deskorolce
skating /ˈskeɪtɪŋ/ łyżwiarstwo
ski /skiː/ jeździć na nartach
ski jumping /ˈskiːˌdʒʌmpɪŋ/ skoki
narciarskie
skiing /ˈskiːɪŋ/ narciarstwo
swim /swɪm/ pływać
swimming /ˈswɪmɪŋ/ pływanie
table tennis /ˈteɪbəl ˌtenəs/ tenis
stołowy
tug-of-war /ˈtʌɡ ˌəv ˈwɔː/ zawody
w przeciąganiu liny
volleyball /ˈvɒlibɔːl/ siatkówka
water sports /ˈwɔːtə spɔːts/ sporty
wodne
windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/ windsurfing
winter sports /ˈwɪntə spɔːts/ sporty
zimowe

SPORTY EKSTREMALNE
adrenaline /əˈdrenəlɪn/ adrenalina
bungee jumping /ˈbʌndʒi ˌdʒʌmpɪŋ/
skoki na linie z dużej wysokości
extreme sport /ɪkˌstriːm ˈspɔːt/
sport ekstremalny

86

SPORT

SPRZĘT SPORTOWY
board /bɔːd/ deska
football boots /ˈfʊtbɔːl buːts/ korki
football kit /ˈfʊtbɔːl kɪt/ strój do gry
w piłkę nożną
gloves /ɡlʌvz/ rękawice
goggles /ˈɡɒɡəlz/ gogle
helmet /ˈhelmət/ kask
jersey /ˈdʒɜːzi/ koszulka sportowa
(noszona np. przez piłkarzy)
net /net/ siatka
parachute /ˈpærəʃuːt/ spadochron
rollerblades /ˈrəʊləˌbleɪdz/
łyżworolki
rope /rəʊp/ lina
skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ deskorolka
skates /skeɪts/ łyżwy
ski boots /ˈskiː ˌbuːts/ buty
narciarskie
skis /skiːz/ narty
sports equipment /ˈspɔːts ɪˌkwɪpmənt/
sprzęt sportowy
sports gear /ˈspɔːts ˌɡɪə/ sprzęt/strój
sportowy
swimming cap /ˈswɪmɪŋ kæp/
czepek pływacki
swimming costume /ˈswɪmɪŋ ˌkɒstjʊm/
kostium kąpielowy
tennis ball /ˈtenəs ˌbɔːl/ piłka
tenisowa
tennis racket /ˈtenəs ˌrækət/ rakieta
do tenisa
tracksuit /ˈtræksuːt/ dres
trainers /ˈtreɪnəz/ buty sportowe
trunks /trʌŋks/ kąpielówki
wet suit /ˈwet suːt/ pianka
(np. do surfingu, nurkowania)
whistle /ˈwɪsəl/ gwizdek

LUDZIE W SPORCIE
athlete /ˈæθliːt/ lekkoatleta/-etka,
sportowiec/sportsmenka
captain /ˈkæptən/ kapitan
champion /ˈtʃæmpiən/ mistrz/
mistrzyni
coach/trainer /kəʊtʃ/ˈtreɪnə/ trener/
trenerka
cyclist /ˈsaɪkləst/ kolarz/kolarka
diver /ˈdaɪvə/ nurek, skoczek
do wody
footballer /ˈfʊtbɔːlə/ piłkarz/piłkarka
goalkeeper /ˈɡəʊlˌkiːpə/ bramkarz
gymnast /ˈdʒɪmnæst/ gimnastyk/
gimnastyczka
lifeguard /ˈlaɪf ɡɑːd/ ratownik/
ratowniczka
opponent /əˈpəʊnənt/ przeciwnik/
przeciwniczka
player /ˈpleɪə/ gracz
professional /prəˈfeʃənəl/
zawodowiec; profesjonalny,
zawodowy
referee /ˌrefəˈriː/ sędzia (np. w piłce
nożnej)
runner /ˈrʌnə/ biegacz/biegaczka
skater /ˈskeɪtə/ łyżwiarz/łyżwiarka
skier /ˈskiːə/ narciarz/narciarka
ski-jumper /ˈskiːˌdʒʌmpə/ skoczek
narciarski

spectator /spekˈteɪtə/ widz
sportsman/sportswoman

/ˈspɔːtsmən/ˈspɔːtsˌwʊmən/
sportsmen/sportsmenka
supporter /səˈpɔːtə/ kibic
swimmer /ˈswɪmə/ pływak/
pływaczka
winner /ˈwɪnə/ zwycięzca/
zwyciężczyni

MIEJSCA
basketball court /ˈbɑːskətbɔːl kɔːt/
boisko do koszykówki
boxing ring /ˈbɒksɪŋ rɪŋ/ ring
bokserski
football pitch /ˈfʊtbɔːl pɪtʃ/ boisko
do piłki nożnej
gym/gymnasium /dʒɪm/
dʒɪmˈneɪziəm/ sala gimnastyczna;
siłownia
racing track /ˈreɪsɪŋ træk/ tor
wyścigowy
rink /rɪŋk/ lodowisko
ski slope /ˈskiː sləʊp/ stok narciarski
(national) stadium /(ˈnæʃənəl)
ˈsteɪdiəm/ stadion (narodowy)
swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/
basen
tennis court /ˈtenəs kɔːt/ kort
tenisowy
track /træk/ bieżnia

WSPÓŁZAWODNICTWO
beat /biːt/ pokonać; uderzenie
car/cycling race /ˈkɑː/ˈsaɪklɪŋ
reɪs/ wyścig samochodowy/kolarski
championship /ˈtʃæmpiənʃɪp/
mistrzostwa
cheer /tʃɪə/ kibicować, wiwatować
compete /kəmˈpiːt/ współzawodniczyć
competition/contest /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
ˈkɒntest/ zawody
defeat /dɪˈfiːt/ pokonać
defend /dɪˈfend/ bronić
draw /drɔː/ remis; zremisować
exhibition game /ˌeksəˈbɪʃən ɡeɪm/
mecz towarzyski
fight /faɪt/ walczyć; walka
final/semi-final /ˈfaɪnəl/ˌsemiˈfaɪnəl/
finał/półfinał
first/second half /ˌfɜːst/ˌsekənd ˈhɑːf/
pierwsza/druga połowa
fixed game /ˌfɪkst ˈɡeɪm/ ustawiony
mecz (tzw. ustawka)
foul /faʊl/ faul; sfaulować
game /ɡeɪm/ gra, mecz
gold/silver/bronze medal /ˌɡəʊld/
ˌsɪlvə/ˌbrɒnz ˈmedl/ złoty/srebrny/
brązowy medal
half-time /ˌhɑːf ˈtaɪm/ przerwa
w połowie meczu
kick /kɪk/ kopać; kopnięcie
injury /ˈɪndʒəri/ kontuzja
live /laɪv/ na żywo
lose /lu:z/ przegrać
loss /lɒs/ przegrana
match /mætʃ/ mecz
national team /ˌnæʃənəl ˈtiːm/
drużyna narodowa
(the) Olympic Games/(the)
Olympics /(ði) əˌlɪmpɪk ˈɡeɪmz/
(ði) əˈlɪmpɪks/ igrzyska olimpijskie
Paralympics /ˌpærəˈlɪmpɪks/
Paraolimpiada
penalty /ˈpenlti/ rzut karny, punkty
karne
play a game /ˌpleɪ ə ˈɡeɪm/ grać
mecz
point /pɔɪnt/ punkt
practice /ˈpræktəs/ trening

practise /ˈpræktəs/ trenować,
ćwiczyć
race /reɪs/ ścigać się; wyścig
score /skɔː/ wynik (meczu); zdobyć
punkt (np. strzelając bramkę)
set a record /ˌset ə ˈrekɔːd/
ustanowić rekord
sporting event /ˈspɔːtɪŋ ɪˈvent/
wydarzenie sportowe
support /səˈpɔːt/ dopingować
tournament /ˈtʊənəmənt/ turniej
train /treɪn/ trenować
Winter Olympics /ˌwɪntər əˈlɪmpɪks/
zimowe igrzyska olimpijskie
World Cup /ˌwɜːld ˈkʌp/ mundial
yellow/red card /ˌjeləʊ/ˌred ˈkɑːd/
żółta/czerwona kartka

ZWROTY
be into sth /ˌbi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ/ lubić
i interesować się czymś
do a sport /ˌduː ə ˈspɔːt/ uprawiać
sport
do athletics/yoga/karate /ˌduː
æθˈletɪks/ˈjəʊɡə/kəˈrɑːti/ uprawiać
lekkoatletykę/jogę/karate
enthusiastic atmosphere

/ɪnˌθjuːziˈæstɪk ˈætməsfɪə/
entuzjastyczna atmosfera
(be) founded /(ˌbi) ˈfaʊndəd/
(zostać) założonym (np. o drużynie)
get an injury /ˌget ən ˈɪndʒəri/
doznać kontuzji
get knocked out (of) /ˌget nɒkt aʊ (əv)/
zostać znokautowanym,
(pot.) zostać wykopanym (z)
go for a run/a swim /ˌɡəʊ fər ə rʌn/
ə ˈswɪm/ pójść pobiegać/popływać

go swimming/jogging/sailing/
diving/skiing/skating/bowling

/ˌɡəʊ ˈswɪmɪŋ/ˈdʒɒɡɪŋ/ˈseɪlɪŋ/
ˈdaɪvɪŋ/ˈskiːɪŋ/ˈskeɪtɪŋ/ˈbəʊlɪŋ/ pójść
popływać/pobiegać/żeglować/
nurkować/na narty/na łyżwy/
na kręgle
have a go /ˌhəv ə ˈɡəʊ/ spróbować
keep fit /ˌkiːp ˈfɪt/ utrzymywać
formę
knock sb out /ˌnɒk ˌsʌmbɒdi ˈaʊt/
znokautować kogoś
lose a game /ˌluːz ə ˈɡeɪm/
przegrać mecz
make up your mind /ˈmeɪk ˌʌp jə
ˈmaɪnd/ zdecydować się
play tricks on sb /ˌpleɪ ˈtrɪks
ɒnˈsʌmbɒdi/ płatać komuś figle,
żartować z kogoś
run around in circles /ˌrʌn əˈraʊnd
ɪn ˈsɜːkəlz/ krążyć, nie robić
postępów
score a point/a goal /ˌskɔːr əˈpɔɪnt/
ˈɡəʊl/ zdobyć punkt/strzelić gola
set/break a record /ˌset/ˌbreɪk
ə ˈrekɔːd/ ustanowić/pobić rekord
take part in a competition /teɪk
ˌpɑːt ɪn əˌkɒmpəˈtɪʃən/ brać udział
w zawodach
take up a sport /teɪk ˌʌp ə ˈspɔːt/
zacząć uprawiać sport
(be) useless at sth /(ˌbi) ˈjuːsləs ət
ˈsʌmθɪŋ/ (być) beznadziejny
w czymś
win a match /ˌwɪn ə ˈmætʃ/ wygrać
mecz
win a prize /ˌwɪn ə ˈpraɪz/ zdobyć
nagrodę
work out (at the gym) /ˈwɜːk ˌaʊt
(ət ðə ˈdʒɪm)/ ćwiczyć (na siłowni)
workout /ˈwɜːkaʊt/ trening,
ćwiczenia
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VOCABULARY & GRAMMAR
1

Użyj słowniczka obok, aby znaleźć:

4

1 pięć miejsc, gdzie można uprawiać sport,
np. tennis court

3 trzy rodzaje sportów, w których NIE używa się piłki,
np. swimming

2 – What was the ? ?
– Three one.
A points
B score

4 trzy wyrazy oznaczające sprzęt sportowy,
np. boxing gloves

3 I go to football ? twice a week.
A practice
B kick
C championship

5 dwie rzeczy, których potrzebujesz do uprawiania
sportu, np. trunks

4 Wimbledon is the oldest tennis ? in the world.
A tournament B medal
C match

6 trzy czasowniki, które mają taką samą formę jak
rzeczowniki, np. beat

5 – Who won?
– No one, the match ended in a ? .
A loss
B draw
C victory

Zadajcie sobie nawzajem pytania
i odpowiedzcie na nie.

6 England won the FIFA World ? once, in 1966.
A Tournament B Competition C Cup

1 Do you prefer individual sports or team games?
Why?

5

2 Which indoor and outdoor sports do you do?
3 Which sports do you enjoy watching?

5 What sports equipment would you like to get for your
birthday?

6

44 Posłuchaj rozmowy na temat zajęć
sportowych odbywających się w różne
dni tygodnia. Dopasuj do każdych zajęć
(1–4) odpowiedni dzień tygodnia (A–E).
Jeden dzień tygodnia został podany
dodatkowo. Zapisz odpowiedzi
w zeszycie.
SPORTS

A Monday

2 football

B Tuesday

3 basketball

C Wednesday

4 gymnastics

D Thursday
E Friday

lish
Polish versus Eng
Angielskie słowo athlete może znaczyć, w zależności
od kontekstu, lekkoatleta lub ogólnie sportowiec.
Słowo gymnastics odnosi się do gimnastyki jako
dyscypliny sportowej, natomiast codzienną gimnastykę
poranną lub wieczorną określamy nazwą keep-fit
exercises.
Boisko do piłki nożnej nazywa się (football) pitch,
natomiast boisko do koszykówki – (basketball) court,
tak jak (tennis) court, czyli kort tenisowy.

Posłuchaj pięciu wypowiedzi i dopasuj je
do osób A–F. Jedną osobę podano dodatkowo.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
B spectator
F footballer

C coach

D champion

Uzupełnij w zeszycie pytania
czasownikami z ramki w odpowiedniej formie.
Następnie zadajcie sobie w parach utworzone
pytania i odpowiedzcie na nie.
do

keep

lose

take

take

win

work

1 What do you do to ? fit?
2 Do you like ? out at the gym? Why? / Why not?
3 What new sport would you like to ? up?
4 Do you think everyone should ? sports? Why? /
Why not?

DAYS OF
THE WEEK

1 diving

C penalty

45

A referee
E fans

4 Which do you prefer: going to a match or watching it
on TV?

3

Uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 The Tour de France is a well-known cycling ? .
A race
B match
C game

2 sześć nazw ludzi związanych ze sportem,
np. football player

2

10.1

5 Are you sad when your country’s team ? an
important football game?
6 Have you ever ? part in a sporting competition?
Did you ? a prize?

7

Obejrzyj wideo i zapoznaj
się z trzema odpowiedziami na pytanie:
10

VOX POPS

Can you remember a sporting moment when you were
really happy or sad?

W parach odpowiedzcie na to pytanie.
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10.2

VOCABULARY & GRAMMAR

Grammar

10

Czas Past Perfect
Czasu Past Perfect używamy, mówiąc
o przeszłości, gdy chcemy zaznaczyć,
że jakaś czynność lub wydarzenie miały
miejsce wcześniej niż inne zdarzenie,
zwłaszcza wspomniane w tej samej
wypowiedzi. Wydarzenie późniejsze
opisujemy w czasie Past Simple, np.:
At the swimming pool I realised that
I had left my swimsuit at home.
Had the game finished before you came?
Spójniki często używane w czasie Past
Perfect to: after, before, when, as soon as.

8

46

Przeczytaj tekst o surfującym psie i wybierz
poprawne opcje. Zapisz je w zeszycie. Posłuchaj
nagrania i sprawdź odpowiedzi.

RICOCHET
THE SURFING DOG!

Here's
The

News!

Uzupełnij w zeszycie zdania czasownikami
w nawiasach w czasie Past Simple i Past
Perfect.
1 We (go) skiing as soon as the snow (cover)
the slope.
2 When I (finish) my morning jog, Kate
(already / have) breakfast.
3 She (stop) playing volleyball after she
(suffer) a knee injury.
4 I (cannot) dive because I (not take) my wet
suit with me.
5 Monica (do) many sports before she (take
up) athletics professionally.
6 Mark (decide) to go home when he (realise)
that he (forget) his football kit.

9

Przetłumacz podane w nawiasach
fragmenty zdań na język angielski.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 When mother got home, she learnt that
Peter (poszedł na łyżwy) an hour before.
2 As soon as I locked the door, I thought
that (zostawiłam mój sprzęt sportowy)
in the hall.
3 Agnieszka won the tournament after she
(pokonała amerykańską tenisistkę).
4 Olek was hungry after the game but then
he remembered that his grandma (zrobiła)
some pierogies for him!
5 She knocked her opponent out after she
(zjadła owsiankę) that morning.
6 He (nie był w formie) before he decided to
take part in a marathon.

R

icochet is a famous surf dog who does an 1 indoor / outdoor
sport: surfing. She is 2 an amateur / a professional, but surfs
for fun. Her owner, Judy Fridono, wanted her to be a service
dog* for a disabled person, but Ricochet just didn’t want to
learn. She 3 was always / had always been into surfing.
So one day Judy decided to make a video of Ricochet and
a disabled boy, Patrick. They would surf on their own 4 boards /
skis. The video was to help the boy collect money for his
treatment. However, Ricochet had another idea: she hopped on
Partick’s board and wanted to surf with him! Judy was shocked
but the boy was really happy. It was the first time since Ricochet
5
had come / came into Judy’s life that Judy understood her
dog. Ricochet 6 never did / had never done anything
like that before. But there she was surfing with the boy in his
7
wet suit / swimming costume on the same board! The
8
public / spectators on the beach couldn’t believe their eyes.
Since that time Ricochet has surfed with kids with disabilities.
She is also a 9 supporter / winner of many surf dog contests.
* A service dog is a dog trained to help people who have disabilities (for example
people who have problems with their sight, hearing or movement).

11

Uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach, zgodnie
z informacjami w tekście o Ricochet.
1 Ricochet is a dog who can surf and ? at the same time.
2 Judy wished to train Ricochet to ? , but the dog didn’t
want to cooperate.
3 When Ricochet saw the boy on his surfing board, she
surprised everybody and ? .
4 Judy ? seen her dog surfing with somebody else on one
board before.
5 Ricochet ? surf competitions.

88

Unit 10

M14_Repetytorium_8_klasa_U10.indd 88

1/10/18 10:40 AM

READING

ZADANIE OTWARTE: odpowiedzi na pytania
1

3

Odpowiedzcie na pytanie.
Which of the sporting events would you like
to see live?

Przeczytaj tekst o drużynie koszykarskiej
Globetrotters. Odpowiedz na pytania.
1 Where have the Globetrotters played so far?
2 Why are their games called exhibition games?

1 The Ski Jumping World Cup

3 Why can we call the Globetrotters a professional
team?

2 A men’s volleyball match at the Olympic Gam

es

4 What kind of spectators should choose back seats at
their matches?

3 The Polish national football team
playing a match at the national stadium
4 A figure skating comp
etit

ion

5 How do they interact with the audience after the show?

4

Dobierz początki zdań 1–5 do ich zakończeń
A–E. Następnie przyporządkuj poszczególne
zdania do wydarzeń sportowych z zadania 1.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

2 What are exhibition games?
Exhibition games ? .
3 Why can we call the Globetrotters a professional
team?
The Globetrotters are called a professional team ? .

1 When our team scored the winning goal,

4 What should you do if you don’t want the Globetrotters
to play a practical joke on you at their match?
If you don’t want the Globetrotters to play a practical
joke on you at their match, you should ? .

2 Before I went to see the competition,
3 When their opponents won another set,
4 The hill looked much higher than
5 She was the favourite in the tournament because
A I’d never been to a professional ice rink.
B she had already won it six times before.
C the ones I had seen before.

Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij
zdania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 How many spectators have seen the Globetrotters so
far?
So far ? their matches.

5 The women’s Wimbledon final

2

10.3

5 What can spectators get after the show?
After the show the Globetrotters ? .

5

W parach odpowiedzcie na pytania.
Uzasadnijcie odpowiedzi.

D I was close to tears.

Would you like to go and see the Globetrotters play?

E I thought that they had just lost their chance
of a medal.

Would you choose a back seat at their match?

HARLEM GLOBETROTTERS
One of the most entertaining sporting events you can
go to is a Harlem Globetrotters basketball match.
The Globetrotters travel all over the world so that people
could see their amazing shots, and have a lot of fun.
The team was founded in 1926 in the USA. Since then,
the Globetrotters have played over 26,000 games and
entertained more than 144 million fans in 122 countries
worldwide, introducing many to the sport of basketball.
The Globetrotters games are called exhibition games:
they combine athletics and comedy. The team is not in
a basketball league, but it is professional because the
players are paid and their games are not
fixed. If you are lucky enough to get
a ticket, you may be surprised not only
by their professional but also entertaining
skills; they like to play tricks on spectators,
like throwing water on them or pulling
them onto the court. So if you have come
just to enjoy the match, get a seat at
the back!
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At the end of the show, the Harlem Globetrotter athletes
stand politely on the court while excited kids take
photographs or get autographs. If you would like to get
more information about the amazing team, visit their
website www.globetrotters.com or go to YouTube.
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LISTENING

10.4
1

WYBÓR WIELOKROTNY
5

Odpowiedz na pytania.
What does the quote mean? Do you agree with it?
Why/Why not?

In which text does a speaker…
1 tell someone how to improve in a sport?

“ Winners never quit
and quitters never win.”
2

48 Posłuchaj wypowiedzi 1–5 i odpowiedz
na pytania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

2 say he/she has plans to start playing a sport?
3 mention a sport he/she doesn’t like?

Dopasuj wyróżnione części zdań do podanych
w tabelce wyrazów o podobnym znaczeniu.
Zapisz odpowiedz w zeszycie.
coach defeat opponent supporters
take part take up tournament useless

4 disagree with a decision made in a sport?
5 say he/she isn’t good at a particular sport?

6

48

Posłuchaj wypowiedzi z zadania 5.
jeszcze raz i wybierz odpowiedzi A, B lub C.
1 Which sport did she NOT do?

1 I’m sure Barcelona can beat Real Madrid!

A

2 Do you know if Jack is going to compete in the race?

B

C

3 How many teams played in the competition?
4 The fans are always happy when their team wins.
5 I lost! The other player was much better than me.
6 We should start doing a team sport to keep fit.
7 Our judo trainer studied in Japan when he was
younger.

2 Which sport does he like the most?

8 I’m really bad at ball games, and that’s why I never
play them.

3

A

B

C

B

C

Dopasuj nazwy wydarzeń sportowych
do sportów. Odpowiedz na pytanie.
Champions League Davis Cup Formula 1
Grand Prix NBA Super Bowl
Tour de France World Series
American football
football

basketball baseball
motor racing tennis

3 They are talking about
A

cycling

Which event would you like to go to and why?

I’d like to go the Super Bowl because
I think it’s really exciting. Besides,
I’d really like to visit the USA.

4

4 What was the result of the football match?
A Their team won.
B Their team lost.
C The match ended in a draw.

47

Posłuchaj rozmowy Marka i Jenny
na temat wydarzeń sportowych i wskaż
sport, który będą oglądali.
basketball

football

motor racing

5 What does Harry want to buy?

tennis

A

7

B

C

Ułóżcie w zeszycie pytania
z rozsypanych wyrazów i odpowiedzcie
na nie.
1 sport(s) / at / you / good / are / which
2 at / you / useless / are / sport(s) / which

90
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FUNCTIONS

WYBÓR WIELOKROTNY

10.5

PROPOZYCJE

ODPOWIEDZI

Let’s go skiing. Chodźmy na narty.
Maybe we could go to the pool? Może moglibyśmy pójść
na basen?
How about playing tennis / a game of tennis? Może
zagramy w tenisa?
Why don’t we watch the match? Moglibyśmy obejrzeć
mecz.
Why don’t you take up a sport? Mógłbyś/Mogłabyś
zacząć uprawiać jakiś sport.
Would you like to (go for a swim)? Czy chciał(a)byś pójść
popływać?
Do you feel like (going for a run)? Masz ochotę pójść
pobiegać?

With pleasure. Z przyjemnością.
Yes/Sure, why not? Czemu nie?
(That’s a) good/great idea. To dobry/świetny pomysł.
No, thanks. Nie, dziękuję.
Maybe some other time. Może innym razem.
Thank you, but... Dziękuję, ale…
I’d like to, but… Chciał(a)bym, ale…
Sorry, but… Przykro mi, ale…
Not (right) now. Nie w tej chwili.
I don’t think that’s a good idea. To chyba nie jest dobry
pomysł.
You must be joking! Chyba żartujesz!
I don’t feel like going to the gym today. Nie mam dzisiaj
ochoty iść na siłownię.

1

Przeczytaj wpis na blogu Johna, wielbiciela
sportów ekstremalnych. Wybierz poprawne
uzupełnienie luk A, B lub C. Zapisz odpowiedzi
w zeszycie.

Extreme Life

1 A Could we

B Do you want

C How about

2 A have made

B made

C had made

3 A to do

B doing

C do

2 Maybe some other / another time? My right knee
hurts a bit.
3 I’d like / love to, but I forgot my trunks.
4 With / My pleasure. Let me get my helmet.
5 No / Not now. There are too many people on the
rink.
6 Good / Great idea. I really feel like working out.

4

Napisz w zeszycie propozycje do odpowiedzi
z zadania 3., inne niż podane w zadaniu 2.

5

Do każdej sytuacji 1–3 dobierz reakcję
A–C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 Koleżanka proponuje ci wspólny trening.
Jak odrzucisz jej propozycję?
A Why not?
B Thanks, I’m fine.
C I’d love to, but I’m tired.
2 Jak zaproponujesz kolegom/koleżankom
wspólne wyjście na mecz?
A Must we go and see the match?
B Do we go and see the match?
C Maybe we could go and see the match?

49 Uzupełnij w zeszycie zdania czasownikami
z ramki w odpowiedniej formie. Posłuchaj
nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.
skate

dive

do

go

run

3 Twój przyjaciel chciałby pójść z tobą na spacer.
Zaakceptuj jego propozycję.
A I’d like to but maybe another time.
B With pleasure.
C It’s my pleasure.

try

1 Let’s ? to the gym.
2 Why don’t we ? skydiving?
3 Do you feel like ? with sharks?
4 How about ? ? The weather is perfect!

Przeczytaj odpowiedzi na propozycje 1–6
z zadania 2. i wybierz poprawne opcje.
W niektórych zdaniach obie opcje są
prawidłowe.
1 What / Why not? Do you want me to bring some
ice cream?

John Wayne, 15 DECEMBER

After all the sightseeing in
Hong Kong, I said to my
friends: 'Listen guys! 1 ? .
getting some adrenaline?
Let’s go to the Macau
Tower for the highest
bungee jump in the
world.’ But, when I was
standing on the platform, 233 metres above the ground,
I was really terrified although I 2 ? a few bungee jumps
before. Did I jump? I did and the free fall was
unforgettable. But if you don’t feel like 3 ? the highest
bungee jump, why don’t you try sky jumping? It is
different from bungee jumping because you don’t free
fall but you go all the way to the ground slowly and in
a standing position.
Check my photos, please. Would you like to have a go?

2

3

6

Odegrajcie scenki z zadania 5.

5 Maybe we could ? a few kilometres every day?
6 Would you like to ? nothing and laze around the pool?
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WRITING

10.6

Opis wydarzenia sportowego
w e-mailu

E-MAIL: OPIS WYDARZENIA
3

Kiedy opisujesz wydarzenie (np. sportowe), powinieneś
napisać o tym, jakie to wydarzenie, kiedy i gdzie
miało miejsce oraz kto w nim uczestniczył. Następnie
sprecyzuj, co było najciekawszym momentem akcji
oraz opisz rezultat wydarzenia. Możesz również
napisać, jak czułeś się ty albo inni ludzie w tej sytuacji.
Uwaga: liczy się spójność i logika wypowiedzi –
sprawdź użyteczne zwroty w sekcji Writing Bank.
Limit słów: 50–120.

Hi Peter,
You know I play for our school volleyball team.
A That was the end. Tadek couldn’t defend any strikes.
B Our opponents quickly spotted our weak point.
C Then our coach let Tadek play.
D At first, we were scoring points when suddenly our
key defender Kamil broke his leg.
E All of us were very disappointed.
F This guy had been a lousy player before, so he had
never participated in any important games.
G We had come first in many tournaments, but
yesterday’s match was terrible!
H We lost the match and finally came last in the
tournament.
How about you? How’s your baseball practice going?
Take care,
Bartek

WRITING BANK
KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ:
first / at first / in the beginning / at the beginning of...
then / next
after (that), before
while, when, during
finally, in the end, at the end of..., eventually
WYRAŻANIE PRZYCZYNY: because, so
WYRAŻANIE ZASKOCZENIA: suddenly,
all of a sudden, surprisingly, to my surprise

1

Miałeś/miałaś opisać w e-mailu wydarzenie
sportowe według poniższych wytycznych:
• pierwszy mecz, który oglądałeś/oglądałaś na żywo,
• zdarzenie, które miało miejsce w czasie meczu,
• zakończenie tej sytuacji.

4

Ułóż akapity w odpowiedniej kolejności.
A Suddenly, one of the Spanish fans ran onto the pitch
and fell down. He was lying on the grass with his eyes
closed. Both teams stopped playing. Everybody was
shocked because they thought he was dead.

C Then the Spanish goalkeeper remembered that he
had seen that man before. He had played the same
trick in Madrid to stop the match. The British police
arrested the joker and the match went on. United
scored three more goals and won the game.

Zapoznaj się z treścią ramki Coaching. Następnie
przeanalizuj e-mail z zadania 1 i zdecyduj, czy
zawiera odpowiednią gramatykę i słownictwo.

5
• Znasz formę e-maila, w którym opisujesz wydarzenie.
• Znasz słownictwo związane ze sportem.
• Potrafisz zastosować czasy: Simple Past, Past
Continuous i Past Perfect do opisu przeszłego
wydarzenia.
• Stosujesz zwroty porządkujące kolejność zdarzeń.
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Zosia napisała do kolegi e-mail z opisem
wydarzenia sportowego. Przetłumacz
fragmenty podane w nawiasach na język
angielski. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Hi Kevin,
You won’t believe it! Yesterday I saw Marek Rybka,
the famous swimmer! I 1 (poszłam) to a swimming
competition. There’s a pool in our school and two boys
from my class participated in the event. They 2 (ćwiczyli)
swimming for a year before the big day. I 3 (siedziałam)
near Marek Rybka who 4 (przyszedł) to see the
competition as well. He 5 (właśnie wrócił) from the
swimming world championships. Suddenly, somebody
6
(krzyknął): ‘Marek Rybka is here!’. All the people
7
(pobiegli) towards Marek! Before they came back, the
swimmers 8 (już skończyli) the race. Our boys 9 (wygrali)
but they were disappointed that nobody 10 (widział) their
success.
Any sports news from England?
Zosia

B The first match I ever watched was at Wembley.
Manchester United played against Barcelona, so
there were many cheerful, noisy Spanish fans at the
stadium. However, they became really angry just after
United had scored their second goal.

2

Bartek opisał Peterowi w e-mailu dramatyczny
przebieg meczu. Uporządkuj zdania tak,
aby tekst e-maila stanowił logiczną całość.
Pierwsze i ostatnie zdanie są już na swoim
miejscu.

W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii
opisz wydarzenie sportowe, które ostatnio
widziałeś/widziałaś lub w którym brałeś/brałaś
udział. Napisz:
• kiedy odbywało się wydarzenie,
• jaki był jego przebieg,
• jakie wywarło ono na tobie wrażenie.
Limit słów: 50–120.
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REVISION

ŚRODKI JĘZYKOWE
1

Przeczytaj dialog o curlingu i uzupełnij luki
wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
come

go

invite

play

rule

team

3

win

10.7

Przetłumacz podane w nawiasach
fragmenty zdań na język angielski, używając
maksymalnie trzech wyrazów. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.
1 When I opened my bag, I realised somebody
(ukradł) my tickets for the NBA game.

a player
sweeping
the floor

2 When Tim returned from the gym, he realised that
(zostawił) his smartphone in the gym locker.
3 Amy was hungry because she (właśnie skończyła)
a really hard training session.
4 When Rafał came to the hotel to get Marcin Gortat’s
autograph, the basketball player (już wyjechał).
5 Jeremi (zdał) his final exams and was admitted to
the Sports University in Warsaw.

a stone
a target

Carol:

Where were you yesterday? Your mum said
you 1 ? curling. I didn’t understand it.

4

Mathew: Actually, I went to see a curling game because
my uncle 2 ? me there. He wants to start
a curling 3 ? in our town. Did you know that
before it 4 ? to North America, the Scots
5 ?
already ? it in the 16th century.
Carol:

1 How about diving?

3 Maybe we could ski down Kasprowy?

And why is it called curling?

4 Why don’t we cheer like never before?

curled on ice.
And what are the

5 Why don’t you take up a sport?
6

? of the game?

6 Would you like to set a record this year?

Mathew: There are two teams of four players. Each team

Carol:

2

W ho s ay s
w ha t , w he n
a nd w he
re ?

2 Let’s have a tug-of-war.

Mathew: It’s because of the objects which are moved or
Carol:

Dopasuj wypowiedzi 1–8
do sytuacji A–H. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.

7 Do you feel like free falling?

has got eight stones which must be curled to
two targets. The team whose stones are the
closest to the centre of the target 7 ? .

8 We don’t feel like having PE today.

Wow, it’s really interesting!

A Pupils spending school time in a park.
B A boy to his friend on a Hawaiian beach.

Przeczytaj ciekawostki na temat historii piłki
nożnej, a następnie uzupełnij luki w zdaniach
opcjami A, B lub C. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.

C Father to his couch potato son.
D Two people on a slope.
E Two teams with a rope on the playground.
F Two athletes just before jumping out of
an airplane.

FIRST IN FOOTBALL
1 At FIRST, a game known as football ? in Scotland
in the 15th century. After that it was banned there.
A had played
B been played C was played
2 For the FIRST time, the basic rules of football ?
down in the 16th century in Italy.
A wrote
B were written C had written
3 The FIRST balls ? made of animal bladders.
A had been
B were
C was
4 The FIRST registered football club was founded in
the ? .
A eighteens-twenties
B eighteen-twenties
C one thousand eight hundred and twenties
5 The FIRST women’s federation, the so called FIFA
Women’s World Cup, was created in 1991 after
women ? in their own football competitions in the
1970s and 1980s.
A played
B have played
C had played
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G Supporters before a match.
H A trainer to his/her players.

5

W każdym minidialogu ułóż zdanie z rozsypanych
wyrazów. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 A: I can be another Lewandowski and score
a hat-trick!
B: joking / you / be / must / !
2 A: to / now / like / you / would / do / yoga / ?
B: No, I don’t feel like it.
3 A: something / let’s / do / else / .
B: What do you mean?
4 A: Come on! Radwańska is about to play.
B: busy / am / I / because / not / now / right / .
5 A: Did you go to your football training last Saturday?
B: No, I didn’t. not / did / feel / it / like / I / .
6 A: we / go / maybe / skating / could / ?
B: I can’t. I’ve just broken my leg.
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Is chess
a sport?
Strange sports
Football, tennis, hockey and cricket are all
popular sports around the world. But when
is a sport not a sport? Most people think
that in a sport we must be strong, use our
mind and want to win. So what about these
activities?

1 Chess boxing
People play chess all over the world. Chess
players need to be fit – in body and mind.
Sometimes they need to sit and think hard
for seven hours a day. In some competitions,
they play for eleven days! There’s also a hybrid
sport called ‘chess boxing’. Boxers fight and
then play chess! It’s popular in Germany,
the UK, India and Russia.

2 Makepung
Every summer in West Bali, there are special
buffalo races. A team of one man and a pair
of buffaloes race against another team. They
race over muddy ground for a long time –
sometimes five hours. The men often fall off
and get dirty. The crowd like that!

3 Haggis hurling
In Scotland, some people like to do haggis
hurling. They have to throw a haggis – this is
a hard ball of special meat which is a traditional
Scottish food. They must throw the haggis
a long way and also very carefully. The haggis
must not break when it hits the ground.
So, you have to be strong but also clever.
What do you think? Are these games
or sports? Would you like to see them
in the Olympics?!
94

GLOSSARY
buffalo – bawół
crowd – tłum
haggis – szkocka potrawa przyrządzana z owczych podrobów,
zaszytych i duszonych w owczym żołądku;
przypomina polską kaszankę
hurling – rzucanie
mind – rozum
muddy – błotnisty, zabłocony
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READING
1

4

W parach odpowiedzcie na pytania.

1 Do you know any other unusual sports and
people practising them?

1 How many sports or games can you name
in two minutes?

2 What do you imagine backward running is?

2 Do you do any sports? Do you do them for
fun or for competition?
3 What’s the difference between a sport and
a game?

2

Przeczytaj tekst i dopasuj zdjęcia A–C
do sportów 1–3.

Odpowiedzcie w parach na ostatnie
pytanie w tekście oraz na pytania 1–3.

3 Why might it be good for you?

WATCHING
5

11 Obejrzyj wideo i zdecyduj, czy
zdania poniżej są prawdziwe, czy fałszywe.
1 At the World Alternative Games there are more
than 30 sports.

A

2 Three unusual sports are mentioned except for
backward running.
3 If you want to lose weight, backward running is
good for you.
4 You may become more intelligent if you do
backward running.
5 It is safe to do backward running on the street.

6

B

Na podstawie informacji zawartych
w wideo odpowiedz krótko w języku
angielskim na pytania. Zapisz odpowiedzi
w zeszycie.
1 Who came up with the idea for backward
running first?
2 Which parts of your body is backward running
good for?
3 Where should you do backward running?

7

C

W parach odpowiedzcie na pytanie.
Which of the sports – chess boxing, makepung,
haggis hurling or backward running – would be
the most difficult for you to do and why?

For me, makepung would be very
difficult because I hate getting dirty!

3

PROJECT
Przeczytaj tekst jeszcze raz. Dopasuj
sporty 1–3 do zdań A–D. Uwaga! Jeden
tekst pasuje do dwóch zdań. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.
In this sport

8

W grupach stwórzcie prezentację na temat
niecodziennych sportów.
1 Use the internet to research unusual sports that
people do in your country.

A

the object you use is a local delicacy.

2 Invent a new hybrid sport from two of these
sports.

B

you find a mixture of two popular sports.

3 Find some photos of the two sports.

C

spectators enjoy when something
unpleasant happens to the competitor.

4 Write a short description of the new sport.

one game may last almost two weeks.

6 Vote on the most popular new hybrid sport!

D

5 Present your new sport to the class.
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