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

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

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

dobieranie

rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny, małżeństwo
i związki, konflikty i problemy, święta i uroczystości,
słowotwórstwo: rzeczowniki złożone

czasy Simple Past & Present Perfect

dobieranie

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

stopniowanie przymiotników

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

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

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

środki transportu i miejsca, podróżowanie, zakwaterowanie,
ekwipunek, wakacje, wskazywanie drogi, czasowniki złożone,
zwroty

czas Past Continuous; formy dzierżawcze

wybór wielokrotny

żywność i napoje, ilość i opakowania, przy stole, przymiotniki
opisujące żywność, posiłki, przygotowanie potraw, w restauracji,
zwroty

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; tryb
rozkazujący

dobieranie,
zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

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

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

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

czas Past Perfect

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

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

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

zaimki one/ones, other/another

wybór wielokrotny

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:
uzupełnianie luk,
tłumaczenie fragmentów
zdań

struktura państwa i urzędy, problemy społeczne, przestępstwa
i przestępcy, prawo i ściganie przestępstw, zwroty

zdania czasowe

dobieranie, wybór
wielokrotny,
zadanie otwarte:
uzupełnianie luk

Lista czasowników nieregularnych: 140
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CZYTANIE

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

Lekcje na koniec roku szkolnego: 130 – 139

Ćwiczenia: 141–340

GRAMATYKA

SŁUCHANIE

FUNKCJE JĘZYKOWE

PISANIE

ŚRODKI JĘZYKOWE

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

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

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

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

e-mail:
zaproszenie

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, uzupełnianie
luk

dobieranie

reakcje emocjonalne; rozmowy
telefoniczne | wybór wielokrotny,
dobieranie

wpis na forum:
sytuacja
w szkole

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

dobieranie

pozwolenia, nakazy, zakazy |
dobieranie

wpis na forum:
grupa
ekologiczna

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań, transformacja

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

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

w restauracji | dobieranie

wpis na blogu:
przepis
na potrawę

wybór wielokrotny, zadania
otwarte: parafraza zdań,
transformacja

zadanie otwarte: odpowiedzi
na pytania, tłumaczenie
fragmentów zdań

samopoczucie: pytania i odpowiedzi |
dobieranie

e-mail:
udzielanie rad

zadania otwarte: uzupełnianie
luk, słowotwórstwo,
transformacja

zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, tłumaczenie
fragmentów zdań

prośby o przysługę lub pomoc;
podziękowania; oferowanie pomocy |
wybór wielokrotny

wiadomość:
prośba o pomoc

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza
zdań

wybór wielokrotny

zapraszanie i proponowanie;
przyjmowanie i odrzucanie propozycji;
odpowiadanie na zaproszenie | wybór
wielokrotny

e-mail: opis
wydarzenia
sportowego

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

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

dobieranie

w sklepie | wybór wielokrotny

e-mail: prośba
o przysługę

zadania otwarte: tłumaczenie
fragmentów zdań, słowotwórstwo,
transformacja

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: parafraza zdań

zadanie otwarte: odpowiedzi
na pytania; tłumaczenie
fragmentów zdań

prośba o radę, udzielanie porad |
wybór wielokrotny

zaproszenie
do udziału
w akcji
charytatywnej

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

BBC

CULTURE & SKILLS: Graffiti
in Bristol, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk, wybór
wielokrotny

CULTURE & SKILLS: Byron
Court School, zadanie otwarte:
uzupełnianie luk; dobieranie

CULTURE & SKILLS: Voyage to
the End of the World, zadanie
otwarte: uzupełnianie luk,
odpowiedzi na pytania

CULTURE & SKILLS: An Allergy
Epidemic, zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania,
uzupełnianie luk

CULTURE & SKILLS: Unusual
Sports, zadanie otwarte:
odpowiedzi na pytania; dobieranie

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

CULTURE & SKILLS: A Famous
Robbery, dobieranie, wybór
wielokrotny
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S1

1
DANE OSOBOWE
age /eɪdʒ/ wiek
date/place of birth /ˌdeɪt/ˌpleɪs əv
ˈbɜːθ/ data / miejsce urodzenia
divorced /dɪˈvɔːst/ rozwiedziony/
rozwiedziona
first name /ˈfɜːst neɪm/ imię
male/female /meɪl/ˈfiːmeɪl/ płci
męskiej/żeńskiej
marital status /ˌmærətl ˈsteɪtəs/
stan cywilny
married /ˈmærid/ żonaty/zamężna
middle name /ˈmɪdəl ˌneɪm/ drugie
imię
nationality /ˌnæʃəˈnæləti/
narodowość
occupation /ˌɒkjəˈpeɪʃən/ zawód
personal data /ˌpɜːsənəl ˈdeɪtə/
dane osobowe
single /ˈsɪŋɡəl/ stanu wolnego
surname /ˈsɜːneɪm/ nazwisko
widow/widower /ˈwɪdəʊ/ˈwɪdəʊə/
wdowa/wdowiec

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
OPIS WYGLĄDU
be similar to /bɪˈsɪmɪlə tə/ być
podobnym do
description /dɪˈskrɪpʃən/ opis
good-looking /ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/ atrakcyjny
handsome /ˈhænsəm/ przystojny
look like /lʊk laɪk/ wyglądać jak
ugly /ˈʌɡli/ brzydki
(un)attractive /(ˌʌn)əˈtræktɪv/
(nie)atrakcyjny
WZROST
be of medium height /bɪ əv
ˌmiːdiəm ˈhaɪt/ być średniego wzrostu
short /ʃɔːt/ niski
tall /tɔːl/ wysoki
BUDOWA CIAŁA
be overweight /bɪ ˌəʊvəˈweɪt/ mieć
nadwagę
fat /fæt/ gruby
plump /plʌmp/ pulchny
slim /slɪm/ szczupły
stocky /ˈstɒki/ przysadzisty
thin /θɪn/ chudy
well-built /ˌwelˈbɪlt/ dobrze zbudowany
WIEK
adult /ˈædʌlt/ dorosły, osoba dorosła
elderly /ˈeldəli/ w podeszłym wieku
in his/her twenties /ɪn hɪz/hə
ˈtwentiz/ po dwudziestce
in his/her teens /ɪn hɪz/hə ti:nz/
nastoletni/nastoletnia
middle-aged /ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/
w średnim wieku
old /əʊld/ stary
young /jʌŋ/ młody
TWARZ
beard /bɪəd/ broda
freckles /ˈfrekəlz/ piegi
full/thin lips /fʊl/θɪn lɪps/ pełne/
wąskie usta
high forehead /haɪˈfɒrɪd/ wysokie
czoło
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Unit 1

CZŁOWIEK
moustache /məˈstɑːʃ/ wąsy
pale /peɪl/ blady
pimple /ˈpɪmpəl/ pryszcz
scar /skɑː/ blizna
snub nose /snʌb nəʊz/ zadarty nos
strong chin /strɒŋ tʃɪn/ mocny
podbródek
tiny eyes /ˈtaɪni aɪz/ małe oczy
wrinkles /ˈrɪŋkəlz/ zmarszczki
WŁOSY
bald /bɔːld/ łysy
blond/fair/dark/red/grey /blɒnd/
feə/dɑːk/red/ɡreɪ/ blond/jasne/
ciemne/rude/siwe
curly /ˈkɜːli/ kręcone
dyed /daɪd/ farbowane
fringe /frɪndʒ/ grzywka
pony tail /ˈpəʊni teɪl/ kucyk
spiky /spaɪki/ sterczące
straight /streɪt/ proste
wavy /ˈweɪvi/ falujące

STYL
casual /ˈkæʒuəl/ nieformalny
comfortable /ˈkʌmftəbəl/ wygodny
elegant/smart /ˈeləɡənt/smɑːt/
elegancki
fashionable /ˈfæʃənəbəl/ modny
formal /ˈfɔːməl/ odświętny, oficjalny
loose /luːs/ luźny
scruffy /ˈskrʌfi/ niechlujny
tight /taɪt/ obcisły
CZĘŚCI GARDEROBY
blouse /blaʊz/ bluzka
boxer shorts /ˈbɒksə ʃɔːts/ bokserki
coat /kəʊt/ płaszcz
dress /dres/ sukienka
hoody /ˈhʊdi/ bluza z kapturem
fleece /fliːs/ polar
jacket /ˈdʒækət/ kurtka
jumper /ˈdʒʌmpə/ sweter
pair of (jeans) /ˌpeər əv (ˈdʒiːnz)/
para (dżinsów)
raincoat /ˈreɪnkəʊt/ płaszcz
przeciwdeszczowy
shirt /ʃɜːt/ koszula
shorts /ʃɔːts/ krótkie spodenki
skirt /skɜːt/ spódnica
socks /sɒks/ skarpetki
suit /suːt/ garnitur
sweater /ˈswetə/ sweter
sweatshirt /ˈswetʃɜːt/ bluza
tie /taɪ/ krawat
tights /taɪts/ rajstopy
tracksuit /ˈtræksuːt/ dres
trousers /ˈtraʊzəz/ spodnie
underwear /ˈʌndəweə/ bielizna
BUTY
boots /buːts/ buty z cholewką
high heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/ buty
na wysokim obcasie
shoes /ʃuːz/ buty
slippers /ˈslɪpəz/ kapcie
trainers /ˈtreɪnəz/ obuwie sportowe
wellingtons /ˈwelɪŋtənz/ kalosze
DODATKI
belt /belt/ pasek
bracelet /ˈbreɪslət/ bransoletka
cap /kæp/ czapka z daszkiem
earrings /ˈɪərɪŋz/ kolczyki
gloves /ɡlʌvz/ rękawiczki
hat /hæt/ czapka, kapelusz
jewellery /ˈdʒuːəlri/ biżuteria
necklace /ˈnekləs/ naszyjnik
scarf /skɑːf/ szalik
umbrella /ʌmˈbrelə/ parasolka

CZĘŚCI UBRAŃ
button /ˈbʌtn/ guzik
pocket /ˈpɒkət/ kieszeń
sleeve /sliːv/ rękaw
zip /zɪp/ zamek błyskawiczny
MATERIAŁY
cotton /kɒtn/ bawełniany
leather /leðə/ skórzany
plain /pleɪn/ gładki
silk /sɪlk/ jedwabny
woolen /‘wʊlən/ wełniany
CZASOWNIKI
dress /dres/ ubierać się, nosić (ubrania)
fit /fɪt/ pasować (rozmiarem)
get dressed /ˌɡet ˈdrest/ ubrać się
go with sth /ˈɡəʊ wɪð ˌsʌmθɪŋ/
pasować do czegoś
look (good) /ˌlʊk (ˈɡʊd)/ wyglądać
(dobrze)
match /mætʃ/ pasować (do czegoś)
put on /ˌpʊt ˈɒn/ założyć
suit /suːt, sjuːt/ pasować (kolorem
lub fasonem)
take off /ˌteɪk ˈɒf/ zdjąć
try on /ˌtraɪ ˈɒn/ przymierzyć
wear /weə/ nosić (ubrania)

CECHY CHARAKTERU
ambitious /æmˈbɪʃəs/ ambitny
boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudny
brave /breɪv/ odważny
calm /kɑːm/ spokojny
clever /ˈklevə/ bystry
confident /ˈkɒnfɪdənt/ pewny siebie
creative /kriˈeɪtɪv/ kreatywny
decisive /dɪˈsaɪsɪv/ zdecydowany
(dis)honest /(dɪs)ˈɒnɪst/ (nie)uczciwy
(dis)loyal /(dɪs)ˈlɔɪəl/ (nie)lojalny
generous /ˈdʒenərəs/ szczodry
hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ pracowity
honest /ˈɒnɪst/ uczciwy
(im)polite /(ˌɪm)pəˈlaɪt/ (nie)uprzejmy
(im)patient /(ɪm)ˈpeɪʃənt/ (nie)cierpliwy
inspiring /ɪnˈspaɪərɪŋ/ inspirujący
(ir)responsible /(ˌɪ)rɪˈspɒnsəbəl/
(nie)odpowiedzialny
lazy /ˈleɪzi/ leniwy
mean /miːn/ złośliwy, skąpy
modest /ˈmɒdɪst/ skromny
practical /ˈpræktɪkəl/ praktyczny
quiet /ˈkwaɪət/ cichy
selfish /ˈselfɪʃ/ samolubny
sociable /ˈsəʊʃəbəl/ towarzyski
stubborn /ˈstʌbən/ uparty
talkative /ˈtɔːkətɪv/ rozmowny
(un)tidy /(ʌn)ˈtaɪdi/ (nie)schludny
(un)fair /(ʌn)ˈfeə/ (nie)sprawiedliwy
(un)friendly /(ʌn)ˈfrendli/ (nie)miły
(un)kind /(ʌn)ˈkaɪnd/ (nie)życzliwy

SŁOWOTWÓRSTWO
PRZYMIOTNIKI
Z KOŃCÓWKAMI -ING I -ED.
Opisując uczucia i emocje,
często używamy przymiotników
z końcówką -ed, gdy zaś
opisujemy cechy osób, wydarzeń
lub przedmiotów, stosujemy
przymiotniki z końcówką -ing, np.
I was bored by the play. Byłem
znudzony sztuką.
The play was really boring.
Sztuka była naprawdę nudna.

UCZUCIA I EMOCJE
amazed /əˈmeɪzd/ zdumiony
amused /əˈmjuːzd/ rozbawiony
angry /ˈæŋɡri/ zły, rozgniewany
annoyed /əˈnɔɪd/ rozdrażniony
bored /ˈbɔːd/ znudzony
confused /kənˈfjuːzd/ zdezorientowany,
zagubiony
depressed /dɪˈprest/ przygnębiony
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntəd/ rozczarowany
embarrassed /ɪmˈbærəst/ zawstydzony
excited /ɪkˈsaɪtəd/ podekscytowany
exhausted /ɪɡˈzɔːstəd/ wyczerpany
frightened /ˈfraɪtnd/ przestraszony
hopeful /ˈhəʊpfəl/ pełen nadziei, ufny
jealous /ˈdʒeləs/ zazdrosny
lonely /ˈləʊnli/ samotny
pleased /ˈpliːzd/ zadowolony
proud /praʊd / dumny
stressed /strest/ zestresowany
surprised /səˈpraɪzd/ zdziwiony
tired /taɪəd/ zmęczony

CZASOWNIKI ZŁOŻONE
I ZWROTY
be afraid of sth /ˌbi əˈfreɪd əv
ˌsʌmθɪŋ/ bać się czegoś
be angry with sb /ˌbi ˈæŋɡri wɪð
ˌsʌmbɒdi/ być złym na kogoś
be bored to death /ˌbi bɔːd tə deθ/
śmiertelnie się nudzić
be fond of sth /bi ˈfɒnd əv ˌsʌmθɪŋ/
lubić coś
be good/bad at sth /bi ˈɡʊd/bæd
ət ˌsʌmθɪŋ/ być dobrym/kiepskim
w czymś
be keen on sth /ˌbi ˈkiːn ɒn
ˌsʌmθɪŋ/ interesować się czymś
be useless at sth /bi ˈjuːsləs ət
ˌsʌmθɪŋ/ być beznadziejnym,
do niczego w czymś
be worried about sth / /ˌbi ˈwʌrid
əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ)/ martwić się czymś
belong to /bɪˈlɒŋ tə/ należeć do
bite (your) nails /ˈbaɪt (ˌjə)
ˈneɪlz/ obgryzać (sobie) paznokcie
blink (your) eyes /blɪŋk (ˌjə) aɪz/
mrugać oczami
change your mind /ˌtʃeɪndʒ jə
ˈmaɪnd/ zmienić zdanie
cross (your) arms /ˈkrɒs (ˌjə)
ˈɑːmz/ skrzyżować ramiona
dress up as sth /ˌdres ˈʌp əz
ˌsʌmθɪŋ/ przebrać się za coś
(favourite) pastime /ˈfeɪvərət
ˈpɑːstaɪm/ (ulubiona) rozrywka
fill in a form /fɪl ɪn ə fɔːm/ wypełnić
formularz
footie /ˈfʊti/ piłka nożna (BrE)
gig /gɪg/ koncert
hide (your) feelings /haɪd (jə) ˈfiːlɪŋz
ɪnˈsaɪd/ ukrywać (swoje) uczucia
keep (your) feelings inside /kiːp
(jə) ˈfiːlɪŋz ɪnˈsaɪd/ nie okazywać
uczuć
mental health /ˈmentl helθ/ zdrowie
psychiczne
order sb to do sth /ˈɔːdə ˌsʌmbɒdi
tə duː sʌmθɪŋ/ kazać komuś coś
zrobić
(it's) a piece of cake /(ɪts) ə ˈpiːs ə
ˈkeɪk/ (to) bułka z masłem, łatwizna
put sb in a good/bad mood
/ˌpʊt ˌsʌmbɒdi ɪn ə ˌɡʊd/ˌbæd ˈmuːd/
wprawiać kogoś w dobry/zły nastrój
sense of humour /ˌsens əv ˈhjuːmə/
poczucie humoru
stray animal /streɪ ˈænəməl/
bezdomne zwierzę
tap (your) fingers /tæp (ˌjə) ˈfɪŋɡəz/
stukać, pukać placami

VOCABULARY & GRAMMAR
ĆWICZENIA

1

1.1

›› str. 148, 309

Znajdź w słowniczku obok:

4

1 cztery informacje, które należą do danych
osobowych, np. address

1
2

Posłuchaj rozmowy Jenny z bratem
i odpowiedz na pytanie.
What’s Jenny going to wear?

2 cztery przymiotniki określające budowę ciała,
np. well-built

A

3 siedem przymiotników z końcówką -ed, które
określają emocje, np. frightened

B

C

D

4 trzy przymiotniki złożone (połączone dywizem),
np. middle-aged
5 pięć pozytywnych cech charakteru, np. clever
6 nazwy dziesięciu części garderoby noszonych
zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn,
np. jeans

2

Zadajcie sobie nawzajem pytania
i odpowiedzcie na nie.
1 What personal data do you give on social media?

5

Wybierz właściwy czasownik złożony.
1 Last year I dressed up / dressed down as a goblin for
the school party.

2 What’s your best friend like?
3 What does he/she look like?

2 Don’t take away / take off your coat; it’s very cold here.

4 What are you wearing now?

3 My little brother has learned to put on / put up his
shoes.

5 What do you usually wear when you go to family
meetings?

4 I like this dress, but I must try it out / try it on before
I buy it.

lish
Polish versus Eng

5 This scarf doesn’t go with / go on your coat. It’s the
wrong colour.

Angielskie słowa opisujące wzory na tkaninach są
przymiotnikami, więc stawiamy je przed opisywanym
rzeczownikiem. Porównaj:
striped socks – skarpety w paski
a spotted dress – sukienka w kropki

6

Zakreśl formy, które poprawnie uzupełniają
pytania. Następnie w parach zadajcie sobie te
pytania i odpowiedzcie na nie.
1 What sort of things are you afraid at / of / on?
2 What sort of things put you in / on / to a bad mood?
3 Are you sometimes angry on / to / with your friends?
Why?

patterned spotted checked

3

striped

flowery

plain

Połącz zdania 1–5 ze zdaniami A–E, by utworzyć
spójne wypowiedzi.
1 This sweatshirt doesn’t fit.
2 No, I don’t want spotted boxer shorts.
3 Do you really want to wear a striped tie with
a checked shirt?

4 Are you fond about / of / to animals? Which ones?
5 Do you think it is important to have
a feeling / sense / sensation of humour? Why?/Why not?

7

V1 VOX POPS Obejrzyj wideo i zapoznaj się
z odpowiedziami na pytanie:
What is important or not important about your friends?

4 I like comfortable, loose pyjamas.
5 I'm not sure if it suits me ...
A I only like plain underwear.
B It’s too large and the sleeves are too long.

It’s important that
my friends are kind.

C Well, I think you look really smart.
D They won’t match.
E These are too tight.

W parach odpowiedzcie na to pytanie.

Unit 1
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VOCABULARY & GRAMMAR
ĆWICZENIA

›› 149–150, 152

10

Grammar
PRESENT SIMPLE
& PRESENT CONTINUOUS

1
3

Here's

Posłuchaj wiadomości
i uzupełnij luki w tekście.
W każdą lukę wstaw jeden wyraz.

The

News!

Czasu Present Simple używamy, mówiąc o:
• czynnościach powtarzających się, np.: I often go
to the cinema.
• sytuacjach niezmiennych lub trwających przez
dłuższy czas, np.: The Earth moves around the
Sun. I live in Poland.
Na końcu czasownika w trzeciej osobie liczby
pojedynczej dodajemy -s/-es: Bob reads a lot.
Formę pytającą i przeczącą tworzymy przy użyciu
czasownika posiłkowego do/does:
I/You/We/They don’t (= do not) like TV.
He/She/It doesn’t come here often.

William and Harry, the royal brothers from Great Britain,
don’t use their 1
because everybody knows
who they are, but they have it in their 2
:
Mountbatten-Windsor. They are the sons of Charles,
Prince of Wales, and Diana, Princess of Wales.
They are also the grandsons of Queen Elizabeth II.

Typowe przysłówki: always, usually, often, sometimes,
never.
Czasu Present Continuous używamy, mówiąc o:

In 1997, when William and Harry were in their
3
, they lost their mum in a car crash. Now
4
that they’re
, the brothers realise that they
didn’t talk enough about her death. They also suffered
from depression. But they are not alone: there are a lot of
people who are 5
of their mental problems
and don’t seek help. That’s why the brothers, together
with Kate, William’s wife, decided to start a project called
Heads Together. They hope to encourage people to talk
about their difficult 6
because keeping bad
7
emotions inside can make you
. They
believe it’s better to be brave and 8
, and
ask for help when you are stressed. People say it’s
9
to see the princes speaking about their
emotions, something so problematic and personal.

• czynnościach wykonywanych w danej chwili, np.:
Sorry, I can’t talk now, I’m getting ready to go out.
Why are you wearing trainers?
Yes, I can help you, I’m not doing anything special.
• czynnościach i sytuacjach tymczasowych, np.:
I’m reading a good book (w tych dniach,
niekoniecznie w tej chwili).
Typowe określenia czasu: now, at the moment.
W czasie Present Continuous nie używa się czasowników
wyrażających stany, np.: know, understand,
remember, forget, want, need, like, love, hate, believe.

8

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi
w nawiasach, używając odpowiednich form
(Present Simple lub Present Continuous).
1 Mick never (wear)
because he (care)
2 They (not go)

leather clothes
about animals.

11

to the cinema today.

1 William and Harry use
documents.

your mind so often?

3 Why (you / change)

4 Don’t disturb her, please. She (have)
a test tomorrow.
6 What (he / think)

9

5

Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski.
.

1 Greg always (nosi modne ubrania)
2 (Nie lubię rozmawiać)

to boring people.

3 Mike (ma 18 lat i nosi)
a funny moustache.

a beard and

4 There’s something on your lips. (Jesz)
anything?
5 This checked skirt (należy do mojej siostry)
.

6

3 Twenty years ago

Unit 1

.

had an accident.

4 Thanks to Heads Together people realise that they
.
need to take care of their

about the film?

6 (Nienawidzę gniewać się na)

in official

2 Queen Elizabeth is the royal brothers’
most tired?

5 Which day of the week (you / be)

Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w tekście z zadania 10.

12

inspired by the brothers’ honesty
about their feelings.

Nazwa projektu Heads Together pochodzi
od idiomu put your heads together. Wybierz
znaczenie idiomu: A, B lub C, które twoim
zdaniem jest poprawne. Czy znasz polski
odpowiednik tego zwrotu?
Let’s put our heads together and think of some good ideas!

people.

A put your heads to sleep on one pillow
B share your ideas in trying to solve a problem
C look in the same direction

READING

ZADANIE OTWARTE: uzupełnianie luk
ĆWICZENIA

1

1.3

›› str. 156

W parach odpowiedzcie na pytanie.
Which of these things put you in a good mood?
a bike ride
a catchy song a doughnut
a joke
a chat with a friend a visit to a café
playing with your pet sunny weather

2

Ania Pawlicka is passionate about
helping stray cats. She believes all
cats should have loving homes. And
that’s what her Miau Café is: a safe
and caring home for cats that were
stray before. What’s more, it is also a place where people
can try delicious cakes and relax playing with Ania’s cats.
Her passion has become her work – how clever is that?

Dopasujcie osoby 1–5 do kawiarni A–E.
Zastanówcie się, którą kawiarnię najchętniej
byście odwiedzili i dlaczego.
1 I like reading.

3 I’m fond of sport.

2 I’m keen on board
games.

4 I love cakes.
5 I enjoy live music.

A

The start of the café was not a piece of cake because Ania
did not have enough money. However, her passion and
mission to help stray cats was an inspiration to almost
2,000 people who gave her 68,000 Polish zloty through
crowdfunding*. Thanks to their support Ania could
renovate the place and get all the equipment needed to
run the café: a coffee machine, tables, chairs, cat towers
and walkways. As a result, you can now enjoy a cup of
coffee and a bunch of happy cats: Puma, Milusia, Alicja,
Rudy, Louise, Thelma and Ksenia, in a warm and cosy
atmosphere.

The Sweet Tooth
Treat yourself to our ho
me-made
pear pie and banoffee.
B

The Coffee Bookworm
We’ve got the best coffee
and all the latest magazines.
C

It is great fun to watch the cats and get to know them.
Each one is different: some are more plump, some
are slim; some are a bit lazy, others are energetic and
sociable. Cat lovers believe these animals are the best
anti-depressants: stroking a cat makes you forget about
your problems.

The Whistle
Have a drink and watch live
footie on a huuuuge screen.
D

The Ice Dice
Why not play scrabble with friends
over a cup of iced tea?

If you like cats and aromatic coffee, Miau Café is the
purr-fect place for you!
Open: Tuesday – Sunday 11  a.m.– 9 p.m.

E

The High Note
The Sweet-and-Sour
are doing a gig tonight.

3

* Crowdfunding – raising small amounts of money from a large
number of people, typically via the Internet in order to fund your
project (often artistic or creative).

1
4

Na stronie internetowej
kawiarni Miau Café znalazłeś/znalazłaś
poniższy artykuł oraz zasady zachowania
się w tejże kawiarni. Przeczytaj oba teksty
i uzupełnij luki w zdaniach.
1 Miau Café is unusual because you can
.
have a cup of coffee and
2 The beginnings were difficult because the
.
owner
3 Ania spent all the money on
4 Miau Café is good for people who
because stroking a cat helps you to relax.
5 Don't touch cats which

.

6 If you talk, do it quietly because cats don't
.

House Rules
1 Not every cat likes stroking so do it only
when it comes to you itself.
2 Cats don’t enjoy stroking when they
are asleep so don’t disturb them.
3 If you fancy taking pictures of the cats, do it,
but please don’t use a flash.
4 Don’t speak too loud because cats avoid noise.
5 Don’t feed the cats: they have special pet food prepared for them.
6 Be responsible and watch your kids so they don’t scare the cats.

4

W parach odpowiedzcie na pytania.
1 Would you like to go to Miau Café? Why?/Why not?
2 How do you feel when you are stroking a cat?

Unit 1
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1.4
ĆWICZENIA

1

WYBÓR WIELOKROTNY

›› str. 156

Odpowiedz na pytanie.

5

Do you agree with the quote? Why?/Why not?

2 Body language always shows / doesn’t always
show how people feel.

Które przymiotniki z ramki opisują charakter,
a które emocje? Zastanówcie się, które opisują
was. Użyjcie też przymiotników ze słowniczka
na stronie 4.
amused
bored clever confident
embarrassed
jealous
lonely sensitive
sociable
stressed stubborn

3 The speakers discuss three / four different
examples of body language.
4 The speakers’ fathers show how they feel in
the same way / different ways.

6

I’m very sociable so I love
being with my friends.

I like spending time with my mates
and I get bored easily when I’m alone.

3

1
6

Posłuchaj rozmowy jeszcze raz
i zakreśl poprawną odpowiedź: A, B lub C.
1 Yesterday evening Sophie was
A studying
B watching TV
C learning about the body

.

2 We cross our arms when we are
A friendly
B cold

.
C amused

3 When people are under stress they bite their
B arms
C nails
A fingers

1
5

Posłuchaj trzech osób mówiących o swoich
uczuciach. Dopasuj osobę 1–3 do emocji A–E.
Dwie odpowiedzi podano dodatkowo.

4 Someone might be lying if they
A close their eyes
B blink too much
C turn their eyes away

1 Jim 2 Lucy 3 Ben

B jealous and embarrassed
C excited and hopeful

.

6 The conversation is mainly about
A TV programmes
B body language
C parents

D nervous and stressed
E pleased and surprised

Do każdego zdjęcia 1–3 dopasuj po dwa zdania A–F.
A She is biting her nails.
B She is tapping her fingers.

7

1

.

Przetłumacz fragmenty zdań na język
angielski.
1 If you cross your arms in front of your chest,
it means you (nie jesteś zbyt przyjazny)
.

C She is crossing her arms.
D She looks impatient.
E She looks unfriendly.

2 Biting your nails means (że jesteś zestresowany)
.

F She looks worried.

3 If someone (często mruga oczami)
,
they could be lying.

2

4 What does it mean if I (stukam palcami)
like this?

3

5 It means (że jesteś zniecerpliwiony)
.
My dad does it quite a lot.

8

W parach odpowiedzcie na pytanie.
Do you think body language is important?
Why?/Why not?

8

Unit 1

.

5 When someone is tapping their fingers on the
table, they
.
A know a lot
B are impatient C like it

A bored and lonely

4

Posłuchaj rozmowy na temat mowy
ciała i zakreśl poprawne odpowiedzi.
1 The speakers discuss a TV programme they
enjoy / actions that show how people feel.

never get a second chance
“ Youto will
make a first impression.”

2

1
6

FUNCTIONS

ZADANIE OTWARTE: uzupełnianie luk
ĆWICZENIA

1.5

›› str. 152, 157, 290

ZAINTERESOWANIA

NIE ROZUMIEM...

What do you like doing in your free time? Co lubisz robić
w wolnym czasie?
Do you prefer (action films) or (comedies)? Wolisz (filmy
akcji) czy (komedie)?
What’s your favourite (sport)? Jaki jest twój ulubiony (sport)?
What kind of (computer games) do you like? Jakie (gry
komputerowe) lubisz?
I’m interested in / I’m into (film). Interesuję się (filmem).
I like / enjoy / love (bowling). Lubię (grać w kręgle).
I dislike / don’t like / hate / can’t stand (making my bed).
Nie lubię / Nie cierpię (ścielić łóżka).
I prefer (reading books) to (watching films). Wolę (czytać
książki) niż (oglądać filmy).

Sorry, I didn’t understand that. Przepraszam, nie zrozumiałem.
How do you say ‘polar’ in English? Jak się mówi
po angielsku „polar”?
What’s the Polish for ‘mean’? Jak jest po polsku „mean”?

PROŚBA O POWTÓRZENIE,
WYJAŚNIENIE I SPRECYZOWANIE
Sorry, I didn’t catch (your name). Przepraszam,
nie dosłyszałem (nazwiska).
Could you repeat that, please? / Could you say that again?
Czy mógłbyś powtórzyć?
Could you explain that? Czy mógłbyś to wyjaśnić?
What do you mean? Co masz na myśli? / O co ci chodzi?
Do you mean (Poland)? Czy chodzi ci o (Polskę)?



1

W parach odpowiedzcie na pytanie.

4

What are the owners of these things interested in?
1

2

3

1
7

Uzupełnij pytania, wykorzystując podane
w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Następnie posłuchaj nagrania i przyporządkuj
wypowiedzi 1–6 do pytań A–F.
in your free time?

A What (you / like / do)

?

B What kind of music (you / listen)
computer

C (you / prefer / play)
games or reading books?

TV

D What’s (you / favourite / type)
programme?
?

E Do you enjoy (take / picture)

2

Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy z ramki.
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie
pasują do żadnej luki.
enjoying
matters

catch
mean

5

grow
looking
prefer
use

X: And 2 (do)

for a living?

Y: I’m an IT specialist.
X: I see. I guess computers are your passion then.
Do you have any other hobbies?
Y: Yes, I’m keen on sport and travelling. But my new
hobby is guerilla gardening.
X: Sorry, I didn’t catch it. 3 (say)

again?

Y: Guerilla gardening. I’m a guerilla gardener. I plant
vegetables in public spaces in my city.
X:

(mean)
that is not yours?

4

you grow something on land

Y: That’s right. I’m not saying it’s a hundred per cent
legal, but we only use the land that no one cares
about. People like this idea because we grow free
vegetables and fruit for everyone.

W parach odpowiedzcie na pytania.
2 Who in your family is really good at upcycling?

?

Y: I’m from Canada, from Toronto.

for a new pastime?
Are you 1
If you 2  
creative hobbies to
video games or social networking, why
not take up upcycling? But what does
upcycling actually 3
? It can’t
be cycling uphill because it’s not very creative, right?
Well, it’s all about giving a new life to old things and
transforming them into something beautiful and useful.
For example, you could turn your dad’s old-fashioned tie
into your new pencil case, 4  
plants in old
shoes, make a mouse pad from old postcards or
a piggy bank from a plastic bottle. The sky is the limit.
You just need to 5  
your imagination.

1 Is upcycling a good hobby for everyone?

Przeczytaj fragment rozmowy w kawiarni.
Uzupełnij luki 1–4 tak, aby tekst był spójny
i logiczny. Wykorzystaj słowa podane
w nawiasach, nie zmieniając ich formy.
X: Where 1 (come)

09 SEPTEMBER

3

?

F What kind of sport (you / dislike)

6

Odpowiedz na pytania z zadania 4.

3 Do you know anybody with an unusual hobby?

Unit 1
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WRITING

1.6
ĆWICZENIA

E-MAIL: OPIS POSTACI

›› str. 157, 303

Opis postaci

2

Kiedy opisujesz osobę, powinieneś ją przedstawić
(napisać, jak się nazywa, ile ma lat, czym się zajmuje,
gdzie mieszka), opisać jej wygląd zewnętrzny (cechy
fizyczne, ubiór), cechy charakteru z uzasadnieniem
oraz ewentualnie podać własną ocenę tej osoby.
Długość tekstu powinna wynosić 50–120 słów.

Uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.
Następnie odszukaj informacje na temat wieku,
wyglądu, charakteru i zainteresowań Karola.
at

casual
enjoys
handsome
2x like
loves
nose
scars

helpful
slim



PRZYDATNE ZWROTY
•
•
•
•
•
•
•

Hi Laura,
Thanks for the email. You’re asking if I’ve got any brothers
or sisters. Well, I've got a brother, Karol. We’re identical
me: he’s got
twins, so Karol looks just 1
blond hair, blue eyes, a snub 2
and
freckles. He is tall, 3
and athletic. He’s
quite 4
, but on his left leg he’s got some
nasty 5
from a bicycle accident. My brother
wears 6
clothes. People like him because
he’s nice, 7
and hard-working. Karol
8
going to football matches and he is good
9
PE. He 10
reading books, too.
I know you’ve got a sister. What’s she 11
?
Write back to me soon.
Best,
Bartek

He/She looks like …
He/She is like …
He/She is similar to …
He/She is keen on/interested in/into/fond of …
He/She is good/bad at …
He/She likes/enjoys/loves …
He/She doesn’t enjoy/hates …

Zwróć uwagę na różnice w znaczeniu pytań:
• What does he/she look like? Jak on/ona wygląda?
• What is he/she like? Jaki/Jaka on/ona jest?
• What does he/she like? Co on/ona lubi?


1

Poniższy tekst zawiera opis koleżanki zgodnie
z trzema punktami zadania:
• przedstaw osobę,
• opisz jej wygląd,
• uzasadnij, dlaczego jest to twoja najlepsza
koleżanka.

3

Ustaw zdania w prawidłowej kolejności, według
polecenia. Dla ułatwienia pierwsze i ostatnie
zdania zostały podane.


Hi Bartek,
My sister, Anna, 1 (be)
fifteen. She is
very slim and 2 (have)
got wavy brown
hair. Her face is pretty and her eyes are big and green.
all her school subjects at
Anna 3 (learn)
home because she cannot walk. She 4 (be)
into Polish and Art, especially drawing, but she
5
keen on Science.
(not be)
She 6 (read)
a lot of books and she
7
her own blog about books and
(write)
authors. We all enjoy 8 (read)
it. Anna
9
to work as a costume-maker in
(want)
the future. She loves 10 (make)
clothes from
paper for our school theatre. She 11 (get)
many rewards for her costumes.
Could you write about your best friend now?
What is he or she like?
Take care,
Laura


My neighbour Magda is fourteen years old.
1 Apart from ballet, Magda is into Maths and Physics.
2 She attends the Primary Ballet School.
3 She wears it in a ponytail or a bun.
4 She looks much younger because she is rather
short and very slim.
5 My neighbour is also my best friend and we like
spending time together.
6 Her eyes are green and her hair is brown.
7 You know it when you see her walk like a ballet dancer.
8 Magda usually dresses in colourful clothes.
We share secrets and she has never let me down.

• Umiesz opisać postać: znasz słownictwo
związane z wyglądem i ubiorem.
• Znasz zwroty określające charakter
i zainteresowania opisywanej osoby.
• Potrafisz wyrazić swoją opinię na temat
opisywanej osoby.
• Potrafisz użyć czasu Present Simple, aby opisać
postać.

10
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Uzupełnij luki w e-mailu z opisem siostry
właściwymi formami czasowników podanych
w nawiasach.

4

Napisz e-mail do kolegi z zagranicy,
opisujący znaną ci osobę. W e-mailu opisz jej:
• wygląd zewnętrzny,
• cechy charakteru,
• zainteresowania.
Limit słów: 50–120.

REVISION

ŚRODKI JĘZYKOWE
ĆWICZENIA
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›› str. 154–155, 296

Przeczytaj tekst o popularnym fotoblogu
i uzupełnij luki poprawnymi formami
czasowników podanych w nawiasach.
Brandon Stanton
1
an
(be)
American street
photographer.
He 2 (have)
his own photoblog
Humans of New York
that has over
18 million likes on Facebook. It all began in 2010 when
Brandon started taking photos of 10,000 New Yorkers
to show the city’s inhabitants. The project was really
successful because Brandon also talked to the people
and posted their stories online. He still 3 (continue)
his photoblog: he 4 (take)
photos and
5
life stories of ordinary Americans,
(collect)
but not only this. He also 6 (travel)
a lot and
7
people who go through difficult
(interview)
times: those in hospitals, prisons or refugee camps.
In this way, the photographer 8 (want)
to show
how complicated the world around us is. Maybe right
now Brandon 9 (talk)
to somebody and
10
their story?
(write)

2

1.7

3

Uzupełnij poniższe zdania, wykorzystując
odpowiednie formy wyrazów podanych 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.
1 Iza (be / afraid)

that nobody (like)

her.

third prize

2 She (be / happy / win)
in the contest.

3 Mark and Dorothy (be / always / ready / help)
stray animals.
4 Why (you / look at / I)
Is there anything wrong with my hair?

like that?

5 Sorry, I can’t help you. I (not / speak French / very
.
good)
6 Don’t go in there because Moira (change / she)
clothes.

4

Dopasuj sytuacje 1–6
do wypowiedzi A–F.
1 A Polish man wants to marry
an English-speaking woman.

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

2 A babysitter to a six-year-old child.
3 A boy doesn’t hear a girl’s name.
4 A child likes the story and wants to hear more.

Przeczytaj tekst o tygodniu mody i uzupełnij
luki przymiotnikami utworzonymi od wyrazów
podanych w nawiasach.

Do you know what Fashion
Week is? It’s a series of
1
(excite)
events
which takes place twice
a year: in spring and in
autumn, in the most
2
(amaze)
cities
in the world: New York,
London, Milan and Paris.

The events in these 3 (popularity)
places have a great influence on international
fashion trends. Very often 4 (create)
stylists become true symbols of these cities.
As an example, Paris is home to Chanel and Dior,
New York – Calvin Klein and Donna Karan, and
Versace and Prada are based in Milan. Fashion
followers wait anxiously for the most
5
(fame)
designers to present
their latest designs. The events attract
6
(elegance)
celebrities who admire
7
(art)
outfits which, unfortunately,
don’t suit everyday life. Although definitely
8
(fashion)
, such clothes are often
very 9 (comfort)
to wear daily.

5 Two passengers on a plane talking about work.
6 A man answering a question about his marital status.
A What cartoons do you like watching?
B What do you do for a living?
C I’m a widower.
D Sorry, I didn’t catch your name.
E What happens next?
F What’s the English word for pierścionek zaręczynowy?

5

Przetłumacz zdanie w każdym z minidialogów.
Wykorzystaj podany na końcu zdania wyraz
w niezmienionej formie.
1 A: (Proszę pozwolić, że się przedstawię.)
INTRODUCE
My name’s Fred Cleenton.
B:	Pleased to meet you.
2 A: (Baw się dobrze.)
B:	You too.
3 A: (Czy mógłbyś mówić wolniej?)
B:	No problem.
4 A: (Skąd pochodzisz?)
B:	From Canada.
5 A: (Możesz mi mówić Radek.)
B:	I’m Sean.

TIME
COULD
COME
CALL

6 A: (Czy mogę cię o coś zapytać?)
SOMETHING
B:	Go ahead.

Unit 1
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GRAMATYKA

SKILLS WORKOUT

BBC

1
CZŁOWIEK
148–157

Vocabulary Gym 148
Vocabulary Workout 309

Czasy Present Simple & Present Continuous | Czasowniki wyrażające
czynności i stany | Konstrukcje czasownikowe gerund & infinitive
149–155

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
156–157

Vox Pops
148

2
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
158–165

Vocabulary Gym 158
Vocabulary Workout 310

There is/there are | Przyimki | Liczba mnoga rzeczowników |
Some/any | Spójniki
159–163

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
164–165

Vox Pops
158

3
ŻYCIE PRYWATNE
170–177

Vocabulary Gym 170
Vocabulary Workout 311

Czasy Simple Past & Present Perfect | Zaimki zwrotne i wzajemne
171–175

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
176–177

Vox Pops
170

4
EDUKACJA
178–185

Vocabulary Gym 178
Vocabulary Workout 312

Przedimki | Przymiotniki | Przysłówki
179–183

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
184–185

Vox Pops
178

5
ŚWIAT PRZYRODY
190–197

Vocabulary Gym 190
Vocabulary Workout 313

Czasowniki modalne (can/could, may, must/mustn’t, have to,
be able to) | Wyrażanie przyszłości (czasy Future Simple, Present
Continuous, be going to)
191–195

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
196–197

Vox Pops
190

6
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
198–205

Vocabulary Gym 198
Vocabulary Workout 314

Czas Past Continuous | Zaimki wskazujące i osobowe |
Zaimek bezosobowy you | Formy dzierżawcze
199–203

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
204–205

7
ŻYWIENIE
210–217

Vocabulary Gym 210
Vocabulary Workout 315

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne | Tryb rozkazujący
211–215

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
216–217

8
ZDROWIE
218–225

Vocabulary Gym 218
Vocabulary Workout 316

Wyrażanie propozycji i sugestii | Should |
Zdania warunkowe (typ: 0, I, II)
219–223

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
224–225

9
NAUKA I TECHNIKA
230–237

Vocabulary Gym 230
Vocabulary Workout 317

Strona bierna
231–235

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
236–237

Vox Pops
230

10
SPORT
238–245

Vocabulary Gym 238
Vocabulary Workout 318

Czas Past Perfect | Liczebniki główne i porządkowe
239–243

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
244–245

Vox Pops
238

11
PRACA
250–257

Vocabulary Gym 250
Vocabulary Workout 319

Pytania pośrednie | Mowa zależna
251–255

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
256–257

Vox Pops
250

12
ZAKUPY I USŁUGI
258–263

Vocabulary Gym 258
Vocabulary Workout 320

Zaimki one/ones, other/another | Zdania z dwoma dopełnieniami |
Zaimki pytające i tworzenie pytań
259–263

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
264–265

13
KULTURA
270–277

Vocabulary Gym 270
Vocabulary Workout 321

Zdania przydawkowe | Zdania okolicznikowe celu |
Zaimki some-, any-, no-, every271–275

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
276–277

Vox Pops
270

14
ŻYCIE SPOŁECZNE
278–285

Vocabulary Gym 278
Vocabulary Workout 322

Zdania czasowe | Czasowniki frazowe
279–283

more Reading | more Listening
more Functions | more Writing
284–285

Vox Pops
278

PRZYKŁADOWY TEST
ÓSMOKLASISTY
143–147

TEST ÓSMOKLASISTY 1&2
166–169

TEST ÓSMOKLASISTY 3&4
186–189

TEST ÓSMOKLASISTY 5&6
206–209
Vox Pops
210

TEST ÓSMOKLASISTY 7&8
226–229

TEST ÓSMOKLASISTY 9&10
246–249

TEST ÓSMOKLASISTY 11&12
266–269

TEST ÓSMOKLASISTY 13&14
286–289
BANK FUNKCJI 290–295
BANK ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 296–301
BANK PISANIA 302–308
VOCABULARY WORKOUT 309–322
END-OF-YEAR LESSONS ACTIVITIES 323–325
SŁOWNICZEK POLSKO-ANGIELSKI 326–340
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2

1

VOCABULARY Gy m

CZŁOWIEK

1

1,80

Wybierz słowa, które poprawnie
uzupełniają opis.
Bert is a(n) elderly man / in his teens.
He’s tall / short and plump / slim. He’s
got tiny / large eyes and full / thin lips.
His hair is blond / dark, short / long
and curly / straight. He’s wearing
smart / casual clothes. I think his style is
quite formal / a bit scruffy.

1,65
1,50

VOX POPS

1,50

1,10

4

V1 It’s important or not important that my
friends … Obejrzyj wideo i zaznacz ( ) słowa
i zwroty, które usłyszysz.
be there for kind
make arrangements mean
mess up patient pick up reliable
sense of humour sensitive tidy trustworthy

0,50

0,10

5

Opisz Erniego, używając
wyrazów ze słowniczka na stronie 4.
Ernie is

1,00

V1 Obejrzyj ponownie wideo i dopasuj
wypowiedzi 1–4 do odpowiednich osób.
Następnie podaj polskie odpowiedniki
wyróżnionych wyrażeń.
Anya

Jim

Aimee

Kate

0,50

0,10

2

1 It’s important that my friends are there for me.
It’s not so important if they mess up, as long as
they’re there at the end of the day.

Uzupełnij wypowiedzi słowami z ramki.
annoyed confused worried surprised
frightened excited depressed bored
1 W
 e were so bored
There was nothing interesting to do there.
2 I saw a man trying to get into our house. I was
terribly

2 It’s not important to speak to my friends every day,
but when we speak together we pick up where
we left off the conversation.

.

3 It’s important that my friends are reliable if we make
arrangements to go somewhere.

.

3 It’s midnight and Mike hasn’t come home yet.
about him.
Mum’s
.

4 I was really
I thought my life made no sense.
5 Imagine, we met our neighbours on the beach
in Australia! We were really
6 I ’m so
I couldn’t sleep last night.

.

about the trip!

6

7 Our English teacher rarely gets
– she is a very calm person.
8 I’m totally
that again, please?

3

. Could you explain

1 I get angry when

.

2 M
 y parents are worried when

.

3 When I’m happy, I

.

4 Exams make me feel

.

5 W
 hen I can’t find my phone, I

.

6 Sunday evenings make me feel

.

7 I’m embarrassed when

.

8 I’m disappointed when

.

8

Uzupełnij zdania słowami/wyrażeniami z zadania 4.
1 P
 eggy’s really
and I can depend on her.

. She is honest

2 I like Magda because she’s got the same
as mine. We always laugh
together and she’s great fun!

Uzupełnij zdania tak, żeby mówiły o tobie i były
prawdziwe.

ĆWICZENIA
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4 It’s important that my friends are trustworthy and
are there for me when I need them and vice versa.
be there (for somebody) –
mess up –
pick up where we left off –
make arrangements to go –

with
3 I know that when I make
Danny, he won’t let me down at the last minute.
4 Now that the break is over, let’s
where we left off the lesson.
the party, if you don’t come
5 Y
 ou will
dressed up as a Star Wars warrior.
6 R
 ysio is my true friend: he is always
me when I need him.

7

Odpowiedz w zeszycie na pytanie What is
important or not important about your friends?
Użyj od 50 do 120 słów.

GRAMMAR

Warm-ups

CZAS PRESENT SIMPLE
Czasownik to be

Czasownik have got

Czasownika to be w czasie Present Simple używamy m.in. przy
określaniu wieku i narodowości oraz przy opisywaniu cech
i położenia osób lub przedmiotów:

Czasownika have got w czasie Present Simple używamy:

I’m sixteen.

• przy opisywaniu osób i opowiadaniu o rodzinie oraz planie
lekcji:

The book is on the table.

zdania twierdzące

She’s got wavy hair.

I

’m/am

He/She/It

’s/is

We/You/They

’re/are

I haven’t got any brothers or sisters.

English.

I/We/You/They ’ve got/have got

I

’m not/am not

He/She/It

isn’t/’s not/is not

We/You/They

aren’t/’re not/are not

brown eyes.

zdania przeczące

at home.

I/We/You/They haven’t got/have not got

Yes, you are.

No, you
aren’t.

Are

you

Yes, I am.

No, I’m not.

Is

he/
she/it

Yes, he/she/it is.

No, he/she/
it isn’t.

No, we/you/
Yes, we/you/they are.
they aren’t.

pytania ogólne
I/
we/
Have
you/
they

got

he/
she/
it

got

Has

a garden.

’hasn’t got/has not got

He/She/It

krótkie odpowiedzi

I

Are

’s got/has got

He/She/It

Am

we/
you/
they

We’ve got Maths on Monday and Wednesday.

zdania twierdzące

zdania przeczące

late?

I’ve got a dog and a parrot.
Have you got a guitar?

They are from France.

pytania ogólne

• do wyrażenia posiadania:

krótkie odpowiedzi

a sister?

Yes, I/
we/you/
they
have.

No, I/we/you/
they haven’t.

Yes, he/
she/it
has.

No, he/she/it
hasn’t.

pytania szczegółowe

pytania szczegółowe
Where

are

you/we/they

from?

Why

is

she/he/it

at home?

When

Have

you/we/
they

got

Maths?

Why

has

she/he/it

got

a red eye?

UWAGA!

Have got z some i any

You’re = you are – ty jesteś, ale your – twój: Your tracksuit
is pink. Twoje dresy są różowe.

Some używamy zwykle w zdaniach twierdzących:

It’s = it is – to jest, ale its – jego (np. dziecka, przedmiotu):

Any używamy zwykle w zdaniach przeczących i pytaniach:

This car belongs to my father. It’s old and its engine needs fixing.
Ten samochód należy do mojego ojca. Jest stary, a jego silnik
wymaga naprawy.

Have you got any chips?

Grammar Tweet
W języku polskim odmieniamy czasowniki przez osoby
(we wszystkich osobach końcówki czasownika są inne).
Zbędne jest używanie w zdaniu podmiotu, jeśli jest nim
zaimek osobowy taki jak ja, ty, on, ona itd. Natomiast
w języku angielskim musimy zawsze pamiętać o zaimku
osobowym w funkcji podmiotu, nawet jeśli po polsku go
nie ma. Porównaj:
Mają wspaniałe pomysły. They’ve got great ideas.
Jacka jeszcze tu nie ma. Czy jest w domu?
Jack isn’t here yet. Is he at home?
Co masz w torbie? What have you got in your bag?

I’ve got some chips.

I haven’t got any chips.

1

Przetłumacz na język angielski podane
w nawiasach fragmenty zdań.
1 (Jesteś) Are you

at school?

2 I don’t like our neighbours. (Są)
annoying.

really

3 Y
 ou can see our car over there. (Jest)
big and red.
4 (Mamy)

14 years old.

5 T
 he teacher is very busy. (Czy ma)
any time to read my story?
6 Unfortunately, (nie mają)
what to do.

any idea

9 ĆWICZENIA
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Warm-ups

GRAMMAR

CZAS PRESENT SIMPLE
Czasu Present Simple używamy do wyrażenia:

pytania szczegółowe

• ogólnie uznawanych prawd i sytuacji stałych:
Water freezes at 0°C.

What

do

I

need

to know?

When

do

you/we/they

leave

for school?

she/he/it

come

from?

• czynności rutynowych, powtarzających się: I get up at seven.

Where does

3. osoba liczby pojedynczej – zasady pisowni
Zasada ogólna

+ -s

Czasowniki zakończone
na spółgłoskę + -y

y + -ies

swim – she swims

pytania o podmiot

I say – he says

Who

knows

anything about computers?

I try – he tries

Who

plays

football with you at school?

I cry – she cries
UWAGA! Pytanie o podmiot tworzy się tak, jak zdanie
twierdzące:

I pass – she passes

Czasowniki do i go oraz
czasowniki zakończone
na -ss, -x, -ch, -sh

+ -es

I wish – he wishes
I do/go – it does/goes

zdania twierdzące
live

He/She/It

lives

in London.

Przysłówki częstotliwości
Przysłówki częstotliwości, takie jak never, sometimes, often,
usually, always, zazwyczaj występują:

zdania przeczące
I/We/You/They

don't/do not

He/She/It

doesn't/does not

pytania ogólne
I/we/
you/they

ale:
Who do you like going to the cinema with?
Z kim lubisz chodzić do kina?

I/We/You/They

Do

Who likes going to the cinema? Kto lubi chodzić do kina?

go to the cinema.

• po czasowniku to be: He is usually late.

krótkie odpowiedzi

need
help?

Does he/she/it

• w zdaniach przeczących – pomiędzy czasownikiem
posiłkowym a głównym: I don’t often eat meat.

Yes, I/we/
No, I/we/you/
you/they
they don’t.
do.
Yes, he/
she/it
does.

• w zdaniach twierdzących – przed głównym czasownikiem:
We sometimes visit them.

Przysłówkowe wyrażenia częstotliwości składające się z więcej
niż jednego słowa często występują na początku lub końcu zdania:
We go to the beach at the weekends / every weekend / twice
a year.

No, he/she/it
doesn’t.

once = one time (raz)
twice = two times (dwa razy)
three/four/ten times (trzy/cztery/dziesięć razy)

Grammar Tweet

Philip is fourteen. He’s tall. He’s got short black hair
and blue eyes.

Określając wiek w języku angielskim, nie używamy
czasownika mieć (określoną liczbę lat), jak w języku
polskim, ale być (pewną liczbę lat „starym”), np.
I am fifteen. Mam piętnaście lat.
How old are you? Ile masz lat?

1

W tabelce znajdziesz dane dotyczące wyglądu
kilku osób. Opisz te osoby, używając
czasowników to be oraz to have got.

name

age

height

hair

eyes

Philip

14

tall

short, black

blue

Kate

13

quite tall

long, red

green

Ryan

14

medium height

short, spiky

brown

short

fair, wavy

blue

Derek and Sam 15
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GRAMMAR
3

Grammar Tweet
W języku angielskim, tworząc pytania ogólne (yes/no),
nie używamy odpowiednika polskiego słowa czy.
W przypadku pytań zawierających czasownik być (to be)
stosujemy inwersję, tj. odwracamy kolejność wyrazów:
najpierw orzeczenie, a potem podmiot, np.
Is she at home? Czy ona jest w domu?
Where are they from? Skąd oni są?
What is he like? Jaki on jest?

Warm-ups

Uzupełnij poniższe pytania odpowiednimi
formami czasowników to be oraz to have got.
Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą.
W przeczeniach użyj form skróconych.
1 What is

your name? My name is ...

2 How old

you?

3 H
 ow tall

you?

4 W
 hat colour eyes
5 H
 ow long

you

?

your hair?
you

6 H
 ow many Facebook friends

2

?

Napisz minidialogi według wzoru.
Użyj form skróconych.

1

4

2

Z podanych wyrazów/zwrotów utwórz zdania
w czasie Present Simple.
1 p
 hotographers / like / taking photos of Kendall Jenner / ?
Do photographers like taking photos of Kendall Jenner?
2 L
 eo Messi / have got / an amazing collection
of jerseys / .
3 Taylor Swift’s clothes / go well with / her personality / ?

3

4

4 B
 runo Mars / care about / fashion / ?
5 T
 obey Maguire / be / vegetarian / so he / not eat /
meat / .

5

1
A: Kendall Jenner / English? A: Is Kendall Jenner English?
A: she / a husband?

B: No, she isn’t. She’s American.
A: Has she got a husband?

B: No / yet

A: No, she hasn’t got one yet.

B: No / American

Na podstawie podanych wyrazów/zwrotów opisz
codzienne zajęcia Kevina.
Our neighbour Kevin is a DJ.
1 always / 11 a.m. / on weekdays / get up / .
He always gets up at 11 a.m. on weekdays.
2 u
 sually / have cocoa / for breakfast / .
He

2

3 never / have scrambled eggs / .
He

A: Dua Lipa / famous?
B: Yes / famous for her song Be The One

4 8:15 p.m. / start work / .
He

A: she / any debut album?

5 5:30 a.m. / finish work / .
He

B: Yes / its title / Dua Lipa

6 at noon / usually / play the drums / .
He

3
A: Leo Messi / a tennis player?
B: No / a football player
A: he / a wife?
B: Yes / her name / Antonella

4
A: Members of Coldplay / siblings?
B: No / they

6

Uzupełnij pytania na podstawie odpowiedzi
do zadania 5.
1 W
 hat time does he always get up

on weekdays?

		
2	What
breakfast?
		
3	

scrambled eggs?

		
4	What

8:15 p.m.?

		
5	When

work?

		
6	What

at noon?

A: they / any sports awards?
B: No / but / they / lots of music awards
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Warm-ups

CZAS PRESENT CONTINUOUS
Czasu Present Continuous używamy do wyrażenia
czynności odbywających się:

zdania przeczące
I

’m not/am not

My sister is sleeping at the moment.

He/She/It

isn’t/’s not/is not

Are they winning?

We/You/They

aren’t/’re not/are not

•	w chwili mówienia o nich:

•	w danym przedziale czasowym (sytuacja tymczasowa):
My sister is studying Medicine.
Am I doing well this year?

zasady pisowni
Zasada ogólna
Czasowniki
zakończone na
spółgłoskę + -e
Czasowniki
zakończone na
krótką samogłoskę
+ spółgłoskę

+ -ing
-e + -ing
podwajamy
spółgłoskę
+ -ing

learn –
learning
write – writing

run – running

pytania ogólne

listening.

krótkie odpowiedzi

Am

I

Yes, you are.

No, you aren’t.

Are

you

Yes, I am.

No, I’m not.

Is

he/she/it

Are

we/you/
they

listening?

Yes, he/she/it is.
Yes, we/you/they
are.

No, he/she/it
isn’t.
No, we/you/they
aren’t.

pytania szczegółowe
What

am

I

doing?

Why

are

you/we/they

leaving?

Where

is

she/he/it

going?

zdania twierdzące
I

’m/am

He/She/It

’s/is

We/You/They

’re/are

listening.

CZASOWNIKI WYRAŻAJĄCE
CZYNNOŚCI I STANY
Czasowniki możemy podzielić na dwie grupy:
• czasowniki wyrażające czynności, np. do,
make, drink, eat, learn, play;

Po niektórych czasownikach (np. agree, can’t afford, choose, decide,
would like, forget, hope, manage, need, offer, plan, prefer, pretend,
refuse, try, want) występuje bezokolicznik (to + czasownik):

• czasowniki wyrażające stany umysłu
(np. know, understand, forget, remember,
need, want), posiadanie (np. have), opinie
i przekonania (np. think, believe), uczucia
(np. like, love, hate) i odnoszące się
do zmysłów (np. see, hear, smell, taste).
Tych czasowników zazwyczaj nie używamy
z czasem Present Continuous.

I want to get this job. I promised to go to the cinema with her.

Uwaga! Niektóre czasowniki mogą wyrażać
zarówno stany, jak i czynności:

• Po czasownikach like, love, hate i prefer mogą wystąpić obie formy,
jednak gdy mówimy o naszych upodobaniach, najczęściej używamy
formy gerund:

• I’m having a shower now. = I’m taking a shower
now. – czynność
• I have a shower in my bathroom. = There is
a shower in my bathroom. – stan posiadania

Inne czasowniki (np. avoid, can’t stand, consider, don’t mind, enjoy,
fancy, finish, hate, imagine, like, love, miss, prefer, regret, risk, suggest)
łączą się z formą gerund (czasownik + -ing):
I enjoy going to the theatre. I fancy having a picnic this afternoon.
• Formy gerund używamy również po przyimkach:
She stopped me from taking this job.

I hate travelling by coach. I prefer travelling during the day.
• Z formą would używamy bezokolicznika:
I would/’d hate to disappoint him.

• What are you thinking about? – czynność

We would/’d prefer to go to the beach.

• I think P!nk is fantastic. – opinia

Would you like to dance?
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KONSTRUKCJE CZASOWNIKOWE Z FORMĄ
GERUND LUB BEZOKOLICZNIKIEM

12

GRAMMAR
1

Na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń
napisz zdania w czasie Present Continuous.
Tam, gdzie to możliwe, użyj formy skróconej.

4

Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach
w bezokoliczniku lub z końcówką -ing.
1 I suggest (go) going
to the cinema but it seems
.
you don’t want (go) to go

1 C
 arla and Paul / run for the bus / .
Carla and Paul are running for the bus.

tests before the

2 W
 e usually finish (write)
set time.

2 H
 ush, now. I / do a crossword puzzle / .

worse grades than Mark.

3 I hate (get)
3 W
 e / read books / .

4 He always refuses (help)
anything.

4 A
 nna and her friends / play handball / .

5 C
 an you imagine (live)

5

5 N
 ick / swim in the pool / .

2

not do

not talk

sit

smile

take

wear

6

me with
in the 19th century?

Uzupełnij pytania formami to do lub doing.
Odpowiedz na nie zgodnie z prawdą.
1

Uzupełnij opis zdjęcia czasownikami z ramki
w czasie Present Continuous.
look

Warm-ups

on Saturday evening?
W
 hat do you enjoy doing
I enjoy meeting my friends and going to the cinema.

2 W
 hat do you fancy

this weekend?

3 W
 hat would you like

after you finish school?

4 D
 o you miss
holidays?

your homework during

5 D
 o you mind

the housework on Sundays?

Uzupełnij zdania poprawnymi formami
czasowników z ramki.
buy

do

have

listen

swim

try

watch

1 C
 rossword puzzles really get on my nerves. I hate
doing
them.
3 I prefer
shows.

interviews with stars to fashion

Zakreśl poprawne formy czasownika,
a następnie odpowiedz na pytania.
1 W
 hat are you thinking / do you think about right
now?
I’m thinking what I’m going to wear for a date tonight.
2 H
 ow much does your schoolbag weigh / is your
schoolbag weighing?
3 W
 hat have you got / are you having in your bag?

it.

4 T
 his checked skirt is fabulous! I feel like

5 M
 y sister keeps saying she’s bored to death. I can’t
to her.
stand
new

6 My old sunglasses are awful. I’d like
ones.
.

7 I go to the pool a lot because I like

3

it.

2 Scuba diving really interests me. I’d love

The photo shows six teenagers in a park.
They 1 aren’t doing anything special. They
on some steps or on a bench.
2
The teens 3
light clothes. I think it’s
springtime. One girl 4
a selfie of the
whole group. Everyone 5
in one
direction and they 6
. It seems they’re
enjoying themselves because they 7
.

7

Zakreśl poprawne formy czasownika.
1 I usually have / am having lunch at school.
2 Do you see / Are you seeing Chris or have you got
another boyfriend?
3 Do you think / Are you thinking English is easy?
4 Cathy’s not ready to go out yet. She has / is having
a shower.
5 What does Simon think / is Simon thinking about?
6 Now I see / I’m seeing what you mean.

4 A
 re you seeing / Do you see your friends tomorrow?
5 W
 here are you having / do you have dinner tonight?
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GRAMMAR
1

Pus h-ups

Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach
w czasie Present Simple i Present Continuous.
1 Can you describe your best friend? What (she / look)
does she look like?

5

2 A
 : Are you ready?
B: Almost. I (get)

Little Johnny asks his father:
– Where 1 does / do the wind come from?
– I 2 don't know / I’m not knowing.
– Why 3 are dogs barking / do dogs bark?
– I don't know.
– Why 4 does / is the Earth round?
– I don't know.
– 5 Is it disturbing you / Does it disturb you that
I ask so much?
– No, son. Please ask. Otherwise you will never
learn anything.

dressed.
your shoes?

3 A
 : Why (you / take off)
B:	
Because we always (put on)

slippers

at home.
4 M
 um, I can’t talk now, I (try on)
5 This blouse (not fit)

2

Przeczytaj żart i wybierz odpowiednie formy
czasowników.

some clothes.

me; it’s too small.

Wybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij
luki w zdaniach opcjami A, B lub C.
1 Jim (przygotowuje się) A to go out.
A is getting ready B gets ready
C is ready
a comfortable tracksuit
2 I really (potrzebuję)
to do gymnastics.
A needing
B need
C am needing
a checked skirt.
3 L
 ook! Olivia (ma na sobie)
A has got
B is having
C is wearing
stubborn.
4 H
 er children (są czasami)
A sometimes are B are sometimes C often are

3

Napisz zdania w czasie Present Simple lub
Present Continuous. Nie zmieniaj kolejności
podanych wyrazów.
1 My brother / want / to go home now.
My brother wants to go home now.
2 you / understand / this exercise?
3 The manager can’t answer your call. She / talk to /
a customer.
4 you need / anything from the shops?
5 Olek / not know / the answer to this question.
6 Mathew / look / at some photos at the moment.

6

Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski.
1 Alicja ma krótkie, kręcone włosy.
Alice has got short wavy

hair.

2 C
 zy wierzysz w duchy?
in ghosts?

4

Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować
znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę
możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
1 I really don’t like going to the opera.
I hate going to the opera.
2 Do you want to go out with Diane?
with Diane?
Do you fancy
3 I think she’s over 20 years old.
twenties.
I think she
4 Could you describe him to me? Is he kind and clever?
like?
What
5 My best friend always puts me in a good mood.
in a bad mood.
My best friend
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3 Czy często nosisz buty sportowe?
sports shoes?
4 Obiecał wziąć prysznic przed pójściem do szkoły.
He
before going to school.
5 Mój młodszy brat nigdy nie jest złośliwy.
.
My younger brother
6 Janek ma dobre poczucie humoru.
humour.
Janek has
7	
Nie mogę sobie pozwolić na wyjazd w góry
w tym roku.
to the mountains this year.
I can't
8	
Anya chciałaby płynnie mówić po angielsku.
English fluently.
Anya

GRAMMAR
7

Uzupełnij e-mail wyrazami z ramki
w odpowiedniej formie.
be come do
not play 2x play

9

3 Woody
A isn’t

Dear Magda,

Take care,
Luisa

8

Napisz pytania szczegółowe do podkreślonych
części zdań, używając where, when, who lub
what.

C does

talking to anyone at the moment.
B doesn’t
C is

looking at?
4 What
A you are
B are you

Subject: Nice to meet you!

Please write to me and tell
me about yourself.

always very helpful.
B is

so untidy! Your room is in total mess.
2 
A Your
B Are
C You’re

To: magda123@netmail.com

from
My name 1 is Luisa and I 2
Manchester. I’m fourteen and I’m a primary school
student. My mother 3
as a receptionist at
a doctor’s surgery. My father is a music teacher. He also
the piano in a jazz club 5
4
a week, on Fridays and Saturdays. My brother Sean is
seventeen. He 6
to the same school as me
but he 7
to the local college three days
a8
.
I9
volleyball and tennis. What about you?
Do you do any sport? And what about music and
cinema? What 10
you like? My favourite
kind of music is pop but I don’t have any favourite
musicians. I 11
any musical instrument.
I love romantic and fantasy films, but I 12
watching science-fiction
films. My favourite
actor is Johnny Depp,
especially as Jack Sparrow
in Pirates of the Caribbean.

Uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.
1 Jack B
A isn’t

go hate not go
twice week work

Pus h-ups

C do you

5 They don’t care about their dog at all! It
balcony again.
A is sitting
B sits
C sitting

on the

. He’s English.
6 Is Ed Sheeran from France? No,
A it isn’t
B he is
C he isn’t
trying to play here. Don’t disturb me, please!
7 
A I’m not
B I’m
CI

10

EGZAMIN Przeczytaj tekst i uzupełnij
luki w zdaniach opcjami A, B lub C.

Duncan 1 A from the Scottish Highlands – a historic
region in Scotland. People living there are called
Highlanders. They 2
mountain men, strong and
proud. Duncan’s family traditions 3
back to the
16th century.
Duncan 4
at some pictures in his family album
at the moment. He is proud of being Scottish. He
and his family love 5
Scottish songs together.
At family parties, Duncan, his dad and grandpa wear
the Scottish kilt made from tartan cloth, a traditional
Scottish checked fabric. The men put the kilt on for
special occasions, for example weddings, funerals,
or for the Scottish Highland Games. Duncan enjoys
patriotic Scots in their kilts during parades. It is
6
not an everyday outfit, however. To work or to school,
everyone prefers 7
casual clothes.
1 A comes

B come

C coming

2 A are

B is

C have got

3 A going

B goes

C go

4 A looking

B is looking

C looks

5 A singing

B they’re singing

C sing

6 A watch
7 A to wear

B watches
B wearing

C watching
C wear

1 Luisa is from Manchester. Where is Luisa from?
2 Luisa’s mother works as a receptionist at a doctor’s
surgery.
3 Luisa’s father plays the piano.
4 Her brother goes to the local college.
5 He goes there three days a week.
6 Luisa likes pop music.
7 She hates watching science fictions films.
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SKILLS

Workout

more READING
1

SB 1.3

EGZAMIN Przeczytaj artykuł na temat kociej
kawiarni oraz zasady zachowania się w tym miejscu.
Na ich podstawie uzupełnij luki 1–5 w e-mailu
do Kasi. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

Ania Pawlicka is passionate about helping
stray cats. She believes all cats should have
loving homes. And that’s what her Miau Café is:
a safe and caring home for cats that were stray
before. What’s more, it is also a place where
people can try delicious cakes and relax playing with Ania’s cats.
Her passion has become her work – how clever is that?
The start of the café was not a piece of cake because Ania did
not have enough money. However, her passion and mission to help
stray cats was an inspiration to almost 2,000 people who gave her
68,000 Polish zloty through crowdfunding. Thanks to their support,
Ania could renovate the place and get all the equipment needed
to run the café: a coffee machine, tables, chairs, cat towers and
walkways. As a result, you can now enjoy a cup of coffee and
a bunch of happy cats: Puma, Milusia, Alicja, Rudy, Louise, Thelma
and Ksenia, in a warm and cosy atmosphere.
It is great fun to watch the cats and get to know them. Each one
is different: some are more plump, some are slim; some are a bit
lazy, others are energetic and sociable. Cat lovers believe these
animals are the best anti-depressants: stroking a cat makes you
forget about your problems.
If you like cats and aromatic coffee, Miau Café is the purr-fect
place for you!
Open: Tuesday-Sunday 11 a.m.–9 p.m.

1
2
3
4
5
6

House Rules:
Not every cat likes stroking so do it
only when it comes to you itself.
Cats don’t enjoy stroking when
.
they are asleep so don’t disturb them
it,
do
,
If you fancy taking pictures of cats
but please don’t use a flash.
Don’t speak too loud because cats
avoid noise.
Don’t feed cats: they have special
pet food prepared for them.
so
Be responsible and watch your kids
.
cats
the
e
they don’t scar

more LISTENING
1

SB 1.3

02 Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi
dotyczące wizyt w różnych kawiarniach.
Na ich podstawie z podanych odpowiedzi
wybierz właściwą: A, B lub C.
1 H
 ow did the girl feel in the coffee shop?
A satisfied
B frightened C embarrassed
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Do: Kasia

Cześć, Kasiu!
Czy masz już jakieś plany na sobotę? Może poszłabyś
ze mną do Miau Café? To wyjątkowa kawiarnia.
Jej właścicielka, Ania Pawlicka, stworzyła w niej azyl
dla bezdomnych kotów. Oczywiście można się tam
również napić kawy i spróbować 1
.
Podobno Ania zrealizowała swoje marzenie dzięki
pomocy internautów. 2
osób
podarowało jej pieniądze na otwarcie kawiarni.
Ale najlepszą rzeczą w Miau Café jest to, że można
bawić się z kotami. Komfort zwierzaków jest jednak
najważniejszy. Nie wolno im 3
,
robić zdjęć z lampą błyskową, głaskać, czy też
, bo mają specjalną karmę.
4
Gdybyś miała już plany na sobotę, możemy wybrać
się do Miau Café w inny dzień. Kawiarnia jest czynna
. Daj znać, co Ty na to.
5
Bartek

2

Przetłumacz podane w nawiasach
fragmenty zdań na język angielski.
Odpowiedz na te pytania.
1 H
 ow good (jesteś)
reading other people's emotions?
2 (Czy boisz się)
your end-of-school exams?
3 (Czy martwisz się)
your future or are you hopeful about it?
4 W
 hat (jesteś dumny/a)

of?

5 A
 re you sometimes (zły/a na siebie samego/
?
samą)
6 Is it OK (być zazdrosnym)
other people's success?
7 A
 re you decisive or do you (często zmieniasz
?
zdanie)

2 H
 ow did the man feel about his visit to the
cat café?
A amused
B surprised
C disappointed
3 How did the boy feel when he was last
in the café?
C bored
A exhausted B excited

SKILLS
more FUNCTIONS
1

SB 1.5

3 S
 kończyłeś/Skończyłaś rozmawiać z nowo poznaną
osobą. Co powiesz?
A Pleased to meet you.
B It's been nice talking to you.
C Excuse me.

EGZAMIN Do każdej z opisanych sytuacji
dobierz właściwą reakcję.

1 C
 hcesz przedstawić się grupie dorosłych.
A I'd like to say hello to everyone.
B Let me introduce myself.
C Nice to meet you.

4 Pytasz kolegę, jaki jest jego brat.
A What’s your brother like?
B How’s your brother?
C What does your brother look like?

2 Nie dosłyszałeś/dosłyszałaś nazwiska
osoby, która Ci się przedstawiła.
A Can you spell your last name, please?
B Can I call you by your first name?
C Sorry, I didn't catch your surname.

more WRITING

5 Chcesz powiedzieć, że interesujesz się
upcyklingiem. Co powiesz?
A I’m interesting in upcycling.
B I’m into upcycling.
C I dislike upcycling.

SB 1.6

3

Writing Tweet
Opis osoby powinien być zwięzły, ale jednocześnie
poparty przykładami. Są one koniecznym
rozwinięciem punktów z zadania egzaminacyjnego.

1

Workout

Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i na podstawie
podanych w nawiasach słów dopisz brakujące
zdania lub ich fragmenty w e-mailu. Następnie
zdecyduj, czy autor odniósł się do wszystkich
elementów zadania i odpowiednio je rozwinął.
Do twojej klasy doszła nowa koleżanka.
W e-mailu do znajomej:
• opiszesz wygląd koleżanki i to, jak się ubiera,
• wyrazisz opinię na temat jej charakteru,
• przedstawisz jej niecodzienne hobby.
Limit słów: 50–120.

Połącz zdania 1–5 ze zdaniami A–E.
1 Lynn is very keen on painting.
2 Alex has a great sense of humour.
3 My mum dislikes winter sports.

To: Kate

4 My grandma is really generous.

Hi Kate,
I hope you’re doing OK. I’m fine and my school is OK, too.
There is a new girl in our class and I quite like her.
Annie and she’s quite
1 (She/name/be) Her name is
pretty. She is tall and 2 (have/long/red)
hair with a fringe. Her face 3 (be/full/freckles)
.
Annie 4 (like/wear)
dark clothes which
match her hair.
I think Annie 5 (be/nice/person)
.
She’s quite sociable: she likes to have a laugh and is fond of
people. Annie has an unusual hobby. Every Saturday she
and collects shells. Then she
6 (go/beach)
makes her own jewellery with them. Actually, next weekend
we’re going to look for the shells together.
Tell me about your classmates. Who are you friends with?

5 My best friend can be quite stubborn.
A She never goes skiing with us.
B He doesn’t change his mind easily.
C She loves giving gifts to her friends.
D He can always see the funny side of a situation.
E She wants to study Arts in the future.

2

Rozwiń poniższe zdania, podając przykłady
wzbogacające opis. Użyj podanych wyrazów,
nie zmieniając ich formy.
1 M
 arek is very ambitious. HARD-WORKING
He is hard-working and always comes to class
prepared.

Best,

2 D
 ana is really pretty. WAVY
She

.

Peter

3 Sarah is quite sociable. FRIENDS
She

.

4 Tom is rather calm. GET ANGRY
He

4

.

5 Ann is very helpful. TAKES CARE
She

.

EGZAMIN W trakcie wymiany uczniów
dzielisz pokój z kolegą/koleżanką z Anglii.
Napisz w zeszycie e-mail do swojego
nauczyciela angielskiego, w którym:

• opiszesz osobę, z którą dzielisz pokój,
• napiszesz, jak spędzacie wolny czas,
• poinformujesz, kiedy wracasz.
Limit słów: 50–120.
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