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Matura Focus 3  
Podręcznik wieloletni

Jak najefektywniej pracować z Matura Focus 3 jako podręcznikiem wieloletnim?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Zgodnie w rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 roku, aby otrzymać numer rekomendacji, 
podręczniki muszą spełniać kryteria wieloletniości. Oznacza to, że powinny być tak skonstruowane, żeby mogły 
z nich korzystać trzy kolejne roczniki uczniów. Poniższe punkty opisują dwa zawarte w rozporządzeniu wymogi, które 
znacznie wpływają na sposób wykonywania zadań przez ucznia. Według rozporządzenia podręcznik:

 •  „nie zawiera opisu sprawdzianu i egzaminów (…) oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych 
w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminów;

 •  w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, 
wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi – zawiera informację, że odpowiedzi 
tej nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być 
wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi 
wpisanie odpowiedzi w tym miejscu.”

Przystosowanie do wieloletniości wiąże się więc z koniecznością zmian nie tylko w sposobie prezentowania materiału, 
lecz także w podejściu do nauczania zawartych w podręczniku treści.

Jak wyglądają zadania po zmianie i jak je wykorzystywać na lekcji?

Jak wprowadzać i ćwiczyć słownictwo?
Matura Focus to jedyny kurs, który w tak dogłębny sposób rozwija zakres słownictwa i środków językowych. 
Aby zapamiętać słowo, trzeba się z nim zetknąć wiele razy – i tę właśnie zasadę zastosowano w Matura Focus 3. 
Dlatego też uczeń wielokrotnie czyta, słyszy, powtarza i przepisuje każdy wyraz prezentowany w danej lekcji. 
Poniższy przykład pokazuje, jak najefektywniej wprowadzać i utrwalać słownictwo.

KROK 1 –  POWTARZAMY SŁOWNICTWO – pokazuje uczniom, jak wiele słów i zwrotów znają, i sprawia, 
że od samego początku nabierają oni pewności siebie, a jednocześnie zapewnia, iż wszyscy 
na starcie będą dysponować podobnym zasobem słownictwa.

KROK 2 – WPROWADZAMY SŁOWNICTWO W KONTEKŚCIE.

KROK 3 –  ĆWICZYMY W RÓŻNORAKI SPOSÓB – grupujemy słownictwo odpowiednio w WORD STORE A, B, C i D, 
po czym w ramach każdego WORD STORE:

�  ćwiczymy wymowę nowych słów, zwrotów i wyrażeń (np. Unit 1, p. 13, WORD STORE 1C - zadanie 11);

�  używamy poznanego słownictwa w kontekście (np. Unit 1, p. 13, WORD STORE 1C - zadanie 12);

�  personalizujemy przećwiczone słownictwo (np. Unit 1, p. 13, WORD STORE 1C - zadanie 13).

Aby zadania ćwiczeniowe w Matura Focus 3 
nie straciły swojej wartości merytorycznej, 
zachowano w nich luki, które uczniowie 
muszą uzupełnić poprawnymi odpowiedziami. 
Jedyną różnicą jest to, że odpowiedzi należy 
wpisać w zeszycie.

7 In your notebook, write true sentences about 
yourself with the affi rmative or negative form 
of an appropriate present tense.

 1 I ?  (need) a new pair of trainers.
 2 I ?  (wear) my favourite T-shirt today.
 3 I ?  (buy) all my clothes online.
 4 I ?  (like) shopping.
 5 I ?  (think) most clothes are too expensive.
 6 I ?  (think) of going shopping later.
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Dzięki powyższym krokom uczniowie mają kontakt ze słownictwem do czterech razy. Jeżeli jednak na tym etapie nie 
opanowali materiału w wystarczającym stopniu, można jeszcze dwukrotnie przećwiczyć dane zestawy, wykorzystując:

� materiały do pracy w parach (Test Yourself Pairwork Activities) zamieszczone na końcu zeszytu ćwiczeń:

Są to dodatkowe pięciominutowe zadania, które przydadzą się, jeśli na koniec lekcji zostanie kilka wolnych minut. 
Można również zlecić je uczniom, którzy pracują szybciej niż pozostali. Dodatkową zaletą jest to, że nie trzeba ich 
kopiować – są wydrukowane na perforowanych stronach, więc wystarczy wydrzeć odpowiednią sekcję. 

� materiały do kopiowania w książce nauczyciela (Photocopiable Resources): 

Jak wprowadzać i ćwiczyć gramatykę oraz pozostałe umiejętności?
Metodyka nauczania gramatyki i pozostałych umiejętności została pokazana w sekcji Unit Walkthrough (strony 10–13).

Jak podręcznik wieloletni przygotowuje do egzaminu maturalnego?
Pomimo że Matura Focus 3 Podręcznik wieloletni nie zawiera odnośników do egzaminu maturalnego ani jego opisu, 
nadal skutecznie przygotowuje do matury.

�  Wszystkie lekcje na słuchanie 
i czytanie zawierają sekcje 
o charakterze maturalnym 
(Listening Focus i Reading Focus).




