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Czytanie
W każdej sekcji Czytanie można znaleźć jedno lub dwa zadania egzaminacyjne oraz dodatkowe ćwiczenia. Ćwiczenia umieszczone przed zadaniem 
egzaminacyjnym stanowią świetną rozgrzewkę i wprowadzenie do tematu, a jednocześnie w żaden sposób nie ułatwiają zadania egzaminacyjnego
(na przykład nie wprowadzamy w nich słownictwa, które występuje w zadaniu egzaminacyjnym). W ten sposób zapewniamy uczniom możliwość 
rozwiązania zadania w warunkach zbliżonych do tych panujących podczas egzaminu (a jednocześnie unikamy sytuacji, w której lekcja polega tylko 
na przeprowadzaniu zadań egzaminacyjnych). Kolejne ćwiczenia wykorzystują struktury i wyrażenia użyte w zadaniu egzaminacyjnym. W ten 
sposób lepiej wykorzystujemy materiał tekstowy i utrwalamy materiał leksykalny.

Słuchanie
W czasie egzaminu każde ćwiczenie ze słuchu odtwarzane jest dwa razy. W szkole mogą Państwo przeprowadzić takie ćwiczenie jak na egzaminie, 
czyli analizować odpowiedzi dopiero po drugim odsłuchaniu, ale w celu urozmaicenia lekcji można czasami poprosić uczniów, aby porównali swoje 
odpowiedzi już po pierwszym odsłuchaniu (szczególnie gdy widzimy, że grupa dobrze sobie poradziła z danym ćwiczeniem). Podobnie jak w części 
Czytanie, ćwiczenia występujące przed danym zadaniem egzaminacyjnym nie ułatwiają jego rozwiązania. Dopiero następne ćwiczenia analizują 
testowany materiał. Zapisy wszystkich nagrań znajdują się na końcu podręcznika. Warto na początku roku szkolnego pokazać uczniom, gdzie mogą 
znaleźć zapisy nagrań, oraz zachęcić ich do ponownego słuchania nagrań w domu (płyty MP3 CD są dołączone do podręcznika). Pamiętajmy, że 
rozumienie ze słuchu sprawia dużą trudność wielu uczniom, dlatego powinniśmy przeprowadzać jak najwięcej ćwiczeń związanych z tą umiejętnością. 

Środki językowe

Środki językowe to głównie zadania sprawdzające znajomość  struktur gramatycznych, ale również i leksyki. Choć uczniowie dość często stykają się 
z zadaniami tego typu, to niektóre ćwiczenia z tego obszaru mogą być dla nich niezrozumiałe lub trudne. Trzeba uczniom wyjaśnić, jakiego typu 
są to zadania (są to różne typy zadań ze względu na poziom). Jeśli chodzi o poziom podstawowy, są to zadania zamknięte. Zadania na poziomie 
rozszerzonym, mimo że mają również formę zamkniętą, są dla uczniów większym wyzwaniem (np. transformacje zdań, tłumaczenie fragmentów 
zdań czy uzupełnianie zdań), ponieważ wymagają od ucznia przekształceń, tłumaczeń, dokładnej znajomości formy i pisowni itd. Zatem przydatne 
zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów mogą być tutaj sekcje powtórzeniowe z Części gramatycznej, ponieważ zawierają dodatkowe ćwiczenia 
egzaminacyjne z danego działu gramatycznego. Niezmiernie przydatne są również krótkie teksty gramatyczne znajdujące się w Książce nauczyciela. 

Funkcje językowe
Są to zadania, które sprawdzają umiejętności komunikacji lub reakcji 
w określonych sytuacjach. Przy zadaniach opartych na wyborze reakcji 
w określonych sytuacjach komunikacyjnych powinniśmy zwracać uwagę 
na typowe wypowiedzi. Nieocenioną pomocą jest tutaj Bank funkcji 
językowych, który zawiera dwie sekcje powtórzeniowe. 

Pisanie
Egzamin gimnazjalny na poziomie rozszerzonym obejmuje obecnie 
nową część poświęconą wypowiedzi pisemnej. Niniejszy podręcznik 
zawiera ćwiczenia, w których uczniowie mają za zadanie napisać m.in. 
listy, pocztówki, krótkie opisy itd. Nieocenioną pomocą dla uczniów 
i nauczyciela jest Bank tekstów i funkcji, który zawiera zarówno przykładowe 
zadania, ich realizację, jak i funkcje przydatne w tego typu zadaniach.

Każdy z 15 rozdziałów Części tematycznej jest poświęcony jednemu 
tematowi egzaminacyjnemu i podzielony jest na dwa poziomy: 
podstawowy i rozszerzony, zgodnie z nową formułą egzaminu. 
Każdy rozdział rozpoczyna się od sekcji związanej ze słownictwem, 
która również została podzielona pod kątem poziomu egzaminu. 
Części te oznaczone są kolorami na górnym pasku: zielony – poziom 
podstawowy, fuksja – poziom rozszerzony. W części egzaminacyjnej 
zachowany jest podział na poszczególne umiejętności, występujące 
w danym poziomie egzaminu: Poziom podstawowy: czytanie, 
słuchanie, funkcje językowe i środki językowe. Poziom rozszerzony: 
czytanie, słuchanie, środki językowe i pisanie. W rozdziałach znajdą 
Państwo również ramki Language & Culture, które zawierają 
dodatkowe informacje z pogranicza kultury i języka. W rozdziałach 
znajdują się też ramki About Poland in English, które pozwalają 
uczniom na opisywanie znanej im rzeczywistości po angielsku, 
jak również wskazują na różnice kulturowe i językowe między 
krajami anglojęzycznymi a Polską. Ćwiczenia te w ciekawy sposób 
urozmaicają lekcje, ponieważ zawierają nie tylko krótkie teksty do 
czytania, lecz także ćwiczenia leksykalne i ćwiczenia dotyczące 
mówienia. Na kolejnych stronach znajdą Państwo wiele ciekawych 
propozycji dotyczących przeprowadzania lekcji z wykorzystaniem 
Części tematycznej w połączeniu z Częścią referencyjną, Bankiem 
funkcji językowych, Bankiem tekstów i funkcji, Częścią gramatyczną 
oraz Bankiem słów, wraz ze szczegółowym kluczem i wyjaśnieniami 
zagadnień poruszanych w podręczniku. Dodatkowo proponujemy 
Państwu ćwiczenia przeznaczone do skopiowania i wykorzystania 
przy omawianiu poszczególnych rozdziałów. Materiały do kopiowania 
z reguły wykorzystujemy po omówieniu sekcji Słownictwo, czasami 
jednak (jest to zaznaczone we Wskazówkach dla nauczyciela) powinny 
być one wykorzystane później.


Część Słownictwo została podzielona na poziomy egzaminu (podstawowy 
i rozszerzony) oraz na podgrupy tematyczne (odpowiadające podgrupom 
w Banku słów) i sekcję Przydatne zwroty. Wszystkie związane z tematem 
wyrazy występujące w tej części zostały wyjaśnione w Banku słów, co 

ułatwia uczniom niezbędne powtórki i przyswajanie prezentowanego 
słownictwa. Nowością w tym wydaniu jest to, że Bank słów został 
nagrany, tak aby uczniowie mogli ćwiczyć wymowę, jak również 
by uczyli się zapamiętywać dane słownictwo. W sekcji Słownictwo 
znajdziemy nie tylko typowe ćwiczenia leksykalne, ale także ćwiczenia 
oparte na nagraniach i na materiale wizualnym. W ten sposób uczniowie 
mogą praktycznie na każdej lekcji ćwiczyć rozumienie ze słuchu, które 
często sprawia im trudności. Po omówieniu sekcji Słownictwo nauczyciel 
powinien sprawdzić opanowanie materiału za pomocą krótkich testów 
leksykalnych zawartych w niniejszej publikacji. Testy te sprawdzają 
tylko słownictwo, które pojawiło się w tej sekcji, a nie całą leksykę 
wprowadzoną w rozdziale. Można je więc przeprowadzać bezpośrednio 
po omówieniu tej sekcji.

 
Część egzaminacyjna zawiera zadania egzaminacyjne zadanie 
egzaminacyjne obudowane dodatkowymi ćwiczeniami, co sprawia, 
że z jednej strony uczniowie rozwiązują je w warunkach zbliżonych 
do warunków egzaminacyjnych a z drugiej – są one wykorzystane 
jako integralna część przeprowadzanych zajęć. Naszą intencją było 
przygotowanie Części egzaminacyjnej w taki sposób, żeby mogli 
Państwo przeprowadzić z jej pomocą urozmaicone lekcje w klasie. 
W górnej części stron poświęconych zadaniom egzaminacyjnym 
odnajdą Państwo odnośniki do Części Referencyjnej oraz informacje, 
jakiej umiejętności lub aspektu nauki języka dotyczy dany trening 
egzaminacyjny. Przy zadaniach dotyczących środków językowych 
znajdują się odnośniki do części gramatycznej, co pozwala połączyć 
naukę gramatyki z danym tematem. W Książce ucznia znajduje się też 
szczegółowy spis treści Części tematycznej, który ułatwia odnalezienie 
danego typu ćwiczenia.
Innowacyjnym elementem podręcznika są ćwiczenia oznaczone jako 
Trening egzaminacyjny , które mają za zadanie pokazać uczniom 
w sposób praktyczny mechanizmy ułatwiające rozwiązywanie 
poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych. Uczniowie 
wykorzystują nowo poznane techniki w zadaniu egzaminacyjnym 
występującym bezpośrednio po treningu egzaminacyjnym.
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Nauczyciel zapisuje na tablicy przykładowe dane personalne (np.: John 
Smith, 18 September 1990, New York, American, driver, single), a uczniowie 
mają za zadanie ułożyć do nich pytania, np.: What’s his name / surname? 
Należy zwrócić uwagę uczniów na poprawne czytanie zapisów dat.

 ·  
1 Przed wysłuchaniem nagrania nauczyciel może poprosić uczniów, 

żeby napisali w zeszytach opis jednej osoby z obrazków. Kilku 
uczniów odczytuje swoje opisy na forum klasy. W ćwiczeniu 
4. uczniowie będą mieli za zadanie „ulepszyć” swój opis, 
wykorzystując nowo poznane słowa z ćwiczenia 3.
K:  

person 1 person 2 person 3

fi rst name Adam Brian Stella

surname ROBERTS Leigh Roy

date of birth 4th April 
1955

14th August 
1990

18th June, 
1996

nationality Canadian BRITISH American

job doctor shop assistant student

marital status divorced married single

photo C A B

2 Można poprosić jedną parę uczniów, żeby odegrała scenkę na 
forum klasy.

3 K: 1 long 2 slim 3 grey 4 a very young 5 brown 6 curly 
7 round 8 pale 9 no

4 Nauczyciel prosi uczniów, żeby poprawili swoje opisy z ćwiczenia 1., 
używając wyrażeń z ćwiczenia 3.

5 Przed sprawdzeniem odpowiedzi na forum klasy uczniowie 
porównują je w parach.
K: 1 fi nger, lips 2 hand, back 3 teeth, mouth, skin 4 foot, 
shoulder 5 arm, forehead 6 leg, nose, toe 7 head, eyes 8 body, neck

Omawiając informacje z ramki Language & Culture, można 
wprowadzić również czasownik name.

6 Podczas sprawdzania odpowiedzi należy zwrócić szczególną uwagę 
uczniów na poprawną wymowę słów: bald, comfortable, casual.
K: 1 cotton 2 raincoat 3 trainers 4 casual 5 blouse 
6 necklace 7 earrings 8 bag

7  Zanim uczniowie zaczną odpowiadać na pytania, jedna 
osoba czyta wyrazy z ramki na głos. Po dyskusji wybrane pary 
przedstawiają swoje odpowiedzi.
K: 1 sandals, shorts, tracksuit, T-shirt 2 coat, gloves, scarf 
3 dress, tights, top 4 coat, shorts, suit, tracksuit 5 coat, shorts, suit

8  W wypadku tego ćwiczenia nauczyciel może zdecydować, czy opis 
powinien być ustny, czy pisemny. Jeśli jest to opis ustny, uczniowie 
opisują dane osoby w parach, jeśli pisemny – uczniowie piszą 
opisy  i odczytują sje, a reszta klasy ma za zadanie odgadnąć, o 
kim mowa. Nauczyciel może też poprosić uczniów o opisanie 
ubioru kolegi/koleżanki z klasy.

9  Sprawdzając odpowiedzi, należy zwrócić uwagę na poprawną 
wymowę podanych przymiotników. Po zakończonej pracy w 
parach nauczyciel może poprosić kilku uczniów o przedstawianie 
ich odpowiedzi na forum klasy w taki sposób, żeby robili pauzę 
w miejscach, w których powinien być przymiotnik. Reszta klasy 
ma za zadanie odgadnąć, jaki wyraz z ćwiczenia 9. pasuje do 
kontekstu.  
K: 1 C 2 D 3 B 4 E 5 A 6 F

 ·  
10  Podczas sprawdzania odpowiedzi należy zwrócić uwagę na 

poprawną wymowę trudnych przymiotników (talkative, sociable, 
impatient). Dodatkowo nauczyciel może poprosić, aby uczniowie 
w parach napisali obok zdań 1-8 przeciwieństwa podanych 
przymiotników. Następnie nauczyciel zadaje pytanie: What’s the 
opposite of ‘...’?, sprawdzając w ten sposób odpowiedzi uczniów. 
Można poprosić uczniów, żeby ułożyli zdania z nowymi wyrazami.
K: 1 cruel (≠ kind) 2 talkative (≠ quiet) 3 sociable (≠ shy) 
4 lively (≠calm) 5 impatient (≠ patient) 6 rude (≠ nice) 
7 independent (≠ dependent) 8 brave (≠ coward)

11  K:  likes: sensitive, helpful, optimistic, intelligent' dislikes: selfi sh, 
lazy, calm, strict

12  Uczniowie powinni uzasadnić swoje opinie.
13  Uczniowie powinni wyjaśnić po angielsku, dlaczego wybrane 

przez nich słowa nie pasują do pozostałych.
K: 1 female (the other options are examples of marital status) 
2 elbow (the other words are parts of the face) 3 thumb (the other 
words are connected with the face) 4 knees (the other options 
are connected with the face) 5 jewellery (the other options are 
examples of clothes) 6 stubborn (the other adjectives are positive)

14 Podczas sprawdzania odpowiedzi nauczyciel zapisuje je na tablicy. 
Następnie prosi o zamknięcie podręczników. Uczniowie mają za 
zadanie odtworzyć historyjkę z ćwiczenia 14., używając wyrazów 1-5.
K: 1 afraid 2 angry 3 keen 4 fond 5 in love 1 mood 2 made 
3 sense

➩ M  : W   I  
S .

C :  


1  Ponieważ instrukcja w tym ćwiczeniu jest nietypowa (podchwytliwa), 

nauczyciel może wykorzystać ten fakt i poprosić uczniów o wykonanie 
ćwiczenia bez tłumaczenia, co należy zrobić. Dopiero sprawdzając 
odpowiedzi, można podkreślić, że zawsze należy przeczytać instrukcję, 
nawet jeśli wydaje się nam, że wiemy, o co chodzi. 
K: A – I still remember my grandfather’s face: (...) grey beard 
B –  He used to smile at me C – He seemed very tall to me

2 Nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniów na to, że w zadaniach 
tego typu szczególnie istotne jest przeanalizowanie zdań 
zawierających przeczenia. Często uczniowie zaznaczają błędną 
odpowiedź, ponieważ nie zauważyli, że w zdaniu jest słowo not.
K: 1 B 2 A 3 A


1 Uczniowie przedstawiają swoje odpowiedzi na forum klasy.
2 Po sprawdzeniu odpowiedzi nauczyciel może poprosić uczniów 

o zakrycie tekstu i wskazać jedną lub dwie osoby, których zadaniem 
jest odtworzenie tekstu przy użyciu wyrażeń z ramki. 
K: 1 getting dressed 2 put on 3 look good 4 took it off  
5 too old-fashioned 6 tried it on

3 Nauczyciel prosi uczniów, żeby przed wysłuchaniem nagrania 
przeanalizowali zdania A-F i podkreślili w nich kluczowe słowa.
K: 1 B 2 F 3 E 4 D 5 A

CZŁOWIEK
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1 Można poprosić uczniów, żeby odegrali podobne dialogi w grupach.

K: 
4  Brian: Nice to meet you, Jane! And this is our guest from Sweden. 

His name is Nils. Nils, I’d like you to meet my friends, Tom and Jane.
 Jane: Pleased to meet you!
 Nils: Nice to meet you!
 Tom and Jane: Nice to meet you too!
 Brian: Good morning!
 Tom: Hi, Brian! Let me introduce you to my friend, Jane.

2 K: 1 C 2 A 3 B 4 B 5 A

3 Można utworzyć nową parę i poprosić uczniów, żeby przeprowadzili 
przykładową rozmowę na forum klasy. 

 
1 K: 2 on 3 for 4 at 5 of 6 for 

2 Można poprosić uczniów, żeby nie udzielali zdawkowych odpowiedzi, 
tylko rozwinęli swoje wypowiedzi, dodając więcej szczegółów. 

3 K: 1 C 2 B 3 C 4 C 5 A

4 Przy okazji sprawdzania odpowiedzi można przećwiczyć prawidłową 
wymowę następujących słów: man – men, woman – women oraz 
dodatkowo napisać na tablicy skróty Ms i Mrs i poprosić 
o wytłumaczenie różnicy między nimi w wymowie i znaczeniu. 
K: gentleman lady, boy girl, man woman, male female, 
Mr Ms, sir madam

5 K: 2 male/female 3 Mr/Ms 4 man/woman 5 boy/girl 6 sir/madam

C :  


1 Zanim uczniowie zaczną odpowiadać w parach na pytania, nauczyciel 

powinien się upewnić, że uczniowie rozumieją podpis pod obrazkiem.
2 Nauczyciel zadaje pytanie: „Jakie jest znaczenie poniższych 

gestów?”. Uczniowie zastanawiają się w grupach i odpowiadają na 
forum klasy. Nauczyciel może zapisać odpowiedzi na tablicy. 
You cover your mouth when you are surprised.
Your hands are open when you want to say ‘I don’t know’.
You shake your head to say ‘no’, or ‘I don’t know’.
You rub your nose when you are uncertain about something or you 
hesitate.
You give a high fi ve to greet someone.
You nod your head to say ‘yes’ or to agree to something. 

K: 1 F 2 C 3 B 4 D 5 E 6A

3 Po sprawdzeniu ćwiczenia nauczyciel prosi o przetłumaczenie słów 
A-C na język polski (conscious – świadomy, liar – kłamca, intention 
– zamiar, intencja). 
K: 1 B 2 C 3 A 

4 Zanim uczniowie przystąpią do rozwiązywania zadania, nauczyciel 
prosi ich, żeby w zdaniach A-F podkreślili kluczowe słowa, które 
pomogą im się zorientować, jaka informacja poprzedza dane zdanie 
lub występuje po nim.
K: 1 B 2 F 3 A 4 E 5 C

5 Można poprosić uczniów, żeby przygotowali swoje opisy na 
osobnych kartkach. Na następnej lekcji można je rozwiesić w sali 
i przeprowadzić głosowanie na najzabawniejszy opis (uczniowie 
mogą również zaznaczyć błędy, które zauważą w pracach kolegów).

 
1 Zanim uczniowie przystąpią do wykonania zadania, można poprosić, 

żeby zakryli opis pod zdjęciem i postarali się opisać, co na tej fotografi i 
widzą, używając wyrazów z ramki. Nauczyciel prosi jednego ucznia 
o opisanie zdjęcia na forum klasy.
K: 1 is wearing 2 looks 3 is laughing 4 don’t think 
5 isn’t smiling 6 are holding

2 K: 1 are arguing 2 is hitting 3 is throwing 4 seems 

3 Po dyskusji w parach nauczyciel prosi poszczególnych uczniów 
(jedną osobę z każdej pary), żeby streścili na forum klasy, czego 
dowiedzieli się podczas rozmowy.

4 K: 1 B 2 D 3 A 4 C

5 K: 1 D 2 A 3 B 4 C

6 Nauczyciel prosi uczniów o streszczenie dyskusji na forum klasy.
7 K: 1 Tom interested in 2 was keen on 3 Richard comes from 

4 is her name 5 old are their


1 Uczniowie pracują w parach lub grupach trzyosobowych. To 

ćwiczenie ma na celu uwrażliwić uczniów na użycie synonimów 
i antonimów w zadaniach egzaminacyjnych. W ćwiczeniu 1. 
pojawiają się synonimy i antonimy (zarówno słowa, jak i zwroty) 
przymiotników, które są wykorzystane w ćwiczeniu 2. i 3.

2 K: friendly – unfriendly; dishonest – always tells the truth; 
shy – likes being with other people; stubborn – can easily change 
their mind; intelligent – stupid; hard-working – doesn’t like work 

3 K: 1 honest 2 enjoy other people’s company 3 change our 
mind 4 clever

4 K: 1 F 2 F 3 T 4 T

5 K: 1 T 2 F 3 T 4 F 5 T

6 W słabszych grupach można poprosić, żeby uczniowie 
odpowiedzieli na pytania w formie pisemnej.


1 Można ustalić z uczniami, co ich opisy powinny zawierać, np. 

minimum trzy wyrażenia opisujące wygląd wybranej osoby, trzy 
przymiotniki (wraz z uzasadnieniem) dotyczące charakteru tej 
osoby oraz trzy części ubioru tej osoby.  

2 Jeśli to zadanie sprawia uczniom kłopoty, nauczyciel może napisać 
następujące informacje na tablicy: 1 Present Perfect, 2 used to 3 
Present Simple 4 Present Simple 5 Present Simple. 
K: 1 haven’t heard about Adrian Lamberts 2 used to have short 
hair 3 always wears a leather jacket and sunglasses at concerts 4 has 
a tattoo on his arm 5 (also) plays the guitar

3 K: the singer’s hair is brown; he isn’t wearing a leather jacket; 
he hasn’t got sunglasses on

4 K: 1 found, was, didn’t buy 2 has had, cut 3 usually dresses, was 
wearing 4 came, was trying on, is still doing

➩ B   ,  -

P 
Przed lekcją nauczyciel przygotowuje kartki z nazwiskami powszechnie 
znanych postaci (np.: James Bond, Buzz Lightyear (character from the 
fi lm Toy Story), Superman, Batman, Edward Cullen (character from the 
fi lm Twilight), Bella Swan (character from the fi lm Twilight), Dr House, 
Lara Croft, Princess Leia (character from the fi lm Star Wars), Luke 
Skywalker (character from the fi lm Star Wars), Britney Spears, Doda, 
Lady Gaga, Madonna itp.). Przyczepiając te wizytówki uczniom na 
plecach, nauczyciel tłumaczy, że uczniowie będą pracowali w parach, a 
ich zadaniem będzie opisanie osoby, której wizytówkę ma na plecach 
kolega/koleżanka z pary, bez użycia imienia i nazwiska tej osoby. Na 
podstawie tego opisu druga osoba z pary próbuje odgadnąć, kim jest, 
zadając pytania typu: Am I an actor? Am I American? Do I have blond 
hair?
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