
 

 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY 

 

New Total English Intermediate 

 
 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – B1/B1+ 

 
  

DATA 
NAUCZY-

CIEL 

PROWA-

DZĄCY 

 

JED-

NOSTKI 
LEKC. 

90 MIN. 

 
 

DZIAŁ 
TEMATYKA 

 
SŁOWNICTWO 
I TEMATYKA 

FUNKCJE 

JĘZYKOWE 

 
 

 GRAMATYK

A 

 
 

 SŁUCHACZ POTRAFI 

 

MATERIAŁY 
PODSTAWOWE 

  

 MATERIAŁY 

UZUPEŁNIAJĄCE 

  
1(1) 

 

 
Unit 1 
Friends 

Lesson 1.1 
A lot in 
common? 
 

 
 Rodzina i 

przyjaciele 

 Pozostawanie w 
kontakcie 

 Hobby 
 Czasowniki z 

przyimkami 

 

  
 Opisać osoby na zdjęciach. 
 Opisać, w jaki sposób pozostaje 

w kontakcie z rodziną, 
przyjaciółmi i kolegami z pracy. 

 Dobrać nazwy hobby do zdjęć 
oraz wysłuchanych wypowiedzi. 

 Opowiedzieć o swoich hobby. 

 

 
SB (Students' 
Book): lead-in 

(s. 7); lekcja 1.1 
(s. 8) 
 

 
TB (Teacher's Book): 
s. 16-19 

TRB (Teacher's 
Resource Book): 
photocopiable 
resources 
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Unit 1 
Friends 
Lesson 1.1 
A lot in 

common? 
 

 
 Hobby i 

czynności czasu 
wolnego 

 Różnice 

kulturowe  
 

 
 Czasowniki 

posiłkowe 
(auxiliary 
verbs) – do, 

be, have 
 

 
 Okazywać zainteresowanie w 

rozmowie, stosując pytania typu 
echo questions. 

 Przeprowadzić rozmowę z osobą, 

którą właśnie poznał, by uzyskać 
podstawowe informacje o niej. 

 Przekazać innemu słuchaczowi 

informacje z przeczytanego 
tekstu oraz uzyskać potrzebne 
mu informacje. 

 
SB: lekcja 1.1 
(s. 9-10) 
 

 
WB (Workbook): 
s. 4-5 
TB: s. 17-19 
 



 

 Wypowiadać się na temat 

nieporozumień 
międzykulturowych. 
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Unit 1 
Friends 

Lesson 1.2 
How many 
friends? 

 

 
 Osobowość 
 Rozmowa z 

nieznajomym 
 Przyjaciele 
 Czasowniki 

 

 
 Czasy 

Present 

Simple i 
Present 
Continuous 

 

 
 Opowiedzieć o swoim najlepszym 

przyjacielu, opisać, jak go poznał 

itd. 
 Wymienić cechy osobowości, 

które powinien mieć przyjaciel. 

 Opisywać osobowość. 
 Rozpocząć i przeprowadzić 

krótką rozmowę z osobą, której 
nie zna. 

 Opisywać czynności wykonywane 
zwyczajowo oraz te wykonywane 
chwilowo. 

 

 
SB: lekcja 1.2 
(s. 11-13) 

 

 
WB: s. 6-7 
TB: s. 19-21 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 1 

Friends 
Lesson 1.3 
Brotherly love? 
 

 
 Kłótnie i 

konflikty 
 Rodzeństwo 
 

 
 Czasy 

Present 
Perfect 
Simple i Past 
Simple 

 

 
 Wypowiadać się na temat kłótni i 

nieporozumień z przyjaciółmi. 
 Odgadywać znaczenie słów na 

podstawie kontekstu. 
 Wypowiadać się na temat pracy z 

rodziną i przyjaciółmi. 

 

 
SB: lekcja 1.3 

(s. 14-16) 
 

 
WB: s. 8-9 

TB: s. 22-23 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 1 
Friends 

Vocabulary, 

Communica-
tion & Writing 
 

 
 Czasowniki 

złożone 

(phrasal verbs) 

 Opis osoby 
 E-mail: styl 

nieformalny i 
półformalny 

 

 
  
 

 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące rodziny i życia 

rodzinnego, używając 

wprowadzonych czasowników. 
 Napisać krótki profil z opisem 

kolegi lub koleżanki.  
 Napisać e-mail w stylu 

nieformalnym i półformalnym 
oraz odpowiedzieć na e-mail w 

tym stylu.  
 

 
SB: vocabulary 
(s. 17), 

communication 

(s. 18), writing 
(s. 153) 

 
TB: s. 24-26 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 1 
Friends 
Review & 

Powtórzenie materiału z rozdziału 1. 

 

SB: reference 
(s. 19), review 
(s. 20) 

 

WB: s. 10-11 
TB: s. 26 
TRB: photocopiable 



 

Practice 

 

resources 
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Unit 2 
Media 
Lesson 2.1 

Silver screen 
 

 
 Media 
 Philippe Petit – 

człowiek 

chodzący po 
linie 

 

 
 

 
 Powiedzieć, z jakich mediów 

korzysta oraz jak się one ostatnio 
zmieniły. 

 Porównać swoje nawyki 
dotyczące mediów z nawykami 
innych słuchaczy. 

 

 
SB: lead-in 
(s. 21), lekcja 2.1 
(s. 22) 

 

 
TB: s. 27-30 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 
Media 
Lesson 2.1 
Silver screen 
 

 
 Opisywanie 

filmów 
 Wyrażanie 

opinii 
 Zgadzanie się i 

nie z innymi 
 

 
 Zdania 

przydawko-
we (relative 
clauses) 

 

 
 Parafrazować zdania, używając 

zdań przydawkowych. 
 Opisywać filmy, które widział. 
 Wyrażać opinie oraz zgadzać się 

lub nie z opiniami innych 

słuchaczy. 
 

 
SB: lekcja 2.1 
(s. 23-24) 
 

 
WB: s. 12-13 
TB: s. 28-30 
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Unit 2 

Media 
Lesson 2.2 
Built to last 
 

 

 Gadżety i 

ciekawe 
przedmioty 

 Opisywanie 
przedmiotów 

 Telewizja 
 Przymiotniki 

opisujące 
programy 

 

 

 Strona 

bierna 
 

 

 Opisywać przedmioty: 

porównywać je do innych 
obiektów, opisywać funkcje, 
które spełniają, opisywać ich 
cechy. 

 Opowiadać o swoim stosunku do 
telewizji oraz najlepszych i 

najgorszych programach 
telewizyjnych. 

 Parafrazować zdania, używając 
form strony biernej. 

 

 

SB: lekcja 2.2 

(s. 25-27) 
 

 

WB: s. 14-15 

TB: s. 30-33 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 
Media 
Lesson 2.3 
Stories in the 

news 
 

 
 Gazety 
 Wiadomości 

prasowe 
 Kolokacje 

 Wydarzenia z 
przeszłości 

 

 
 Czasy Past 

Simple i Past 
Continuous 

 

 
 Wyrażać swoje opinie na temat 

sposobów przedstawiania 
informacji w prasie. 

 Dobierać nagłówki prasowe do 

ilustracji. 
 Poprawnie stosować poznane 

kolokacje z czasownikami. 
 Relacjonować wydarzenia z 

przeszłości. 
 

 
SB: lekcja 2.3 
(s. 28-30) 
 

 
WB: s. 16-17 
TB: s. 33-35 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 
Media 

Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 
 

 

 Kolokacje 
 Sekcje w 

gazecie 
 Opis filmu 
 Opis 

wydarzenia 
 

 

 
 

 

 Przekazywać plotki i informacje o 
znanych osobach oraz 

reagowanie na usłyszane 
wypowiedzi. 

 Opisać obejrzany film, np. 
streścić jego treść, opisać 
bohaterów.  

 Opisać wydarzenie z przeszłości. 

 

 

SB: vocabulary 
(s. 31), 

communication 
(s. 32), writing 
(s. 154) 

 

TB: s. 36-38 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 2 
Media 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 2. 

 
SB: reference 
(s. 33), review 

(s. 34) 

 
WB: s. 18-19 
TB: s. 38 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Lifestyle 
Lesson 3.1 

Your place or 
mine? 
 

 
 Typy domów 
 Słowa 

opisujące 

mieszkania i 
dzielnice 

 

 
 
 

 
 Wyjaśnić, czym jest dla niego 

dom (home). 
 Opisywać domy na zdjęciach. 

 Mówić o swoim domu. 
 Porównywać domy i mieszkania 

na zdjęciach ze swoim miejscem 

zamieszkania. 
 

 
SB: lead-in 
(s. 35), lekcja 3.1 
(s. 36-37, ćw. 1-

3) 
 

 
TB: s. 39-41 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Lifestyle 
Lesson 3.1 
Your place or 

mine? 
 

 

 Zamiana 
domami 

 Nadzieje i 
plany na 

przyszłość 
 Grzeczne 

sprzeciwianie 

się  
 

 

 Formy 
przyszłe – 
plany 
(Present 

Continuous, 
be going to, 
will)  

 

 

 Opisywać swoje plany na 
przyszłość. 

 Powiedzieć, jakie przedmioty 
zabrałby ze sobą, gdyby chciał 

się przeprowadzić do innego 
kraju. 

 Opisywać problemy, grzecznie 

się sprzeciwiać, przedstawiać 
swoje oczekiwania, przepraszać. 

 

 

SB: lekcja 3.1 
(s. 37-38, ćw. 4-
12) 
 

 

WB: s. 20-21 
TB: s. 40-41 
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Unit 3 
Lifestyle 
Lesson 3.2 

City life 
 

 
 Miasta 
 Słowa, które 

się rymują 

 Przymiotniki 
opisujące 

 
 Formy 

stopnia 
wyższego i 

najwyższego 
 

 
 Opisać dźwięki, które zwykle 

słyszy o różnych porach dnia. 
 Wskazywać słowa, które się 

rymują. 
 Powiedzieć, czy woli życie w 

 
SB: lekcja 3.2 
(s. 39-41) 
 

 
WB: s. 22-23 
TB: s. 42-44 
TRB: photocopiable 

resources 
 



 

miejsca 

 Porównania 
 

mieście czy na wsi. 

 Powiedzieć, co sprawia, że 
miasto jest dobrym lub złym 

miejscem do życia. 
 Porównywać miasta, wskazując 

najlepsze miejsce do życia. 
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Unit 3 
Lifestyle 

Lesson 3.3 
Eco-homes 
 

 
 Ekologiczne 

domy 

 Przewidywania 
dotyczące 
przyszłości 

 Rzeczowniki 
złożone 

 

 
 Formy 

przyszłe – 

prawdopo-
dobieństwo 

 

 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące ekologii. 

 Wyrażać przypuszczenia 
dotyczące wydarzeń w 
przyszłości. 

 Poprawnie używać 
wprowadzonych rzeczowników 
złożonych. 

 Odpowiadać na pytania 
dotyczące urządzeń 
elektronicznych. 

 

 
SB: lekcja 3.3 
(s. 42-44) 

 

 
WB: s. 24-25 
TB: s. 45-47 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Lifestyle 

Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 
 

 
 Słowotwórstwo 

– przedrostki i 

przyrostki 
 Marzenia i 

plany na 
przyszłość 

 List formalny 
ze skargą 

 

 
 
 

 
 Tworzyć słowa, stosując poznane 

przedrostki i przyrostki. 

 Napisać ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania. 

 Opisywać swoje marzenia, 
intencje i plany na przyszłość. 

 Napisać formalny list ze skargą. 
 

 
SB: vocabulary 
(s. 45), 

communication 
(s. 46), writing 
(s. 155) 
 

 
TB: s. 47-49 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 3 
Lifestyle 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 

 
SB: reference 
(s. 47), review 

(s. 48) 

 
WB: s. 26-27 
TB: s. 49 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 4 
Wealth 
Lesson 4.1 

Catch me if you 
can 

 
 Wydatki 
 Wyrażenia ze 

słowami 

money, time 
 Frank Abagnale 

 
 
 

 
 Powiedzieć, co zrobiłby z dużą 

wygraną na loterii. 
 Wypowiadać się na temat 

wydawania pieniędzy. 
 Wyrazić swoją opinię dotyczącą 

 
SB: lead-in 
(s. 49), lekcja 4.1 
(s. 50-51, ćw. 1-

3) 
 

 
TB: s. 50-53 
TRB: photocopiable 
resources 

 



 

 – niezwykły 

przestępca 
 

treści z przeczytanego tekstu. 
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Unit 4 
Wealth 

Lesson 4.1 
Catch me if you 
can 
 

 
 Czasowniki 

złożone 

 Kłamstwa i 
przestępstwa 

 

 
 Pytania typu 

question tags 

 

 
 Opisać historię z przeczytanego 

tekstu, stosując poznane 

czasowniki złożone. 
 Oceniać, czy podane zachowania 

są prawidłowego i etyczne. 
 Stosować pytania typu question 

tags, stosując odpowiednią 
wymowę. 

 

 
SB: lekcja 4.1 
(s. 51-52, ćw. 4-

12) 
 

 
WB: s. 28-29 
TB: s. 51-53 
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Unit 4 
Wealth 

Lesson 4.2 
Getting rich 
quick 
 

 
 Bogaci ludzie 
 Cechy 

charakteru 
 Sukces w 

biznesie 
 Zakupy 

 Opisywanie 
wyników 
ankiety 

 

 
 Czasowniki 

modalne – 

nakazy i 
zakazy 

 

 
 Wypowiadać się na temat 

bogatych osób i opisywać ich 

reputację. 
 Opisywać cechy charakteru, 

które są niezbędne do 
wykonywania różnych zawodów. 

 Wyrażać porady (strong advice) 
oraz nakazy i zakazy. 

 Przeprowadzić ankietę dotyczą 

postaw wobec pieniędzy i 
zakupów oraz przedstawić jej 
wyniki. 

 

 
SB: lekcja 4.2 
(s. 53-55) 

 

 
WB: s. 30-31 
TB: s. 54-56 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 4 
Wealth 

Lesson 4.3 
Spend more! 
 

 
 Wydawanie 

pieniędzy 

 Marketing, 
reklamy 

 Prośba o 

wyjaśnienie 
 Upewnianie się 
 

 
 Zdania 

warunkowe – 

typ 0 i 1 z if, 
when, 
unless, as 

soon as 
 

 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące reklam i marketingu. 

 Streszczać i przekazywać 
informacje z przeczytanego 
tekstu. 

 Opisać swoją ulubioną reklamę. 
 Opisywać sytuacje hipotetyczne, 

stosując zdania warunkowe. 
 Poprosić o wyjaśnienie oraz 

upewnić się, że dobrze zrozumiał 
wypowiedź innej osoby.  

 

 
SB: lekcja 4.3 
(s. 56-58) 

 

 
WB: s. 32-33 
TB: s. 57-58 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 4 

 
 Słowa często 

 
 

 
 Poprawnie stosować poznane 

 
SB: vocabulary 

 
TB: s. 59-61 



 

Wealth 

Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

mylone 

 Uzasadnianie 
swoich opinii 

 Raport 
 

 słowa o podobnym znaczeniu. 

 Wyrażać swoje opinie i 
uzasadniać je. 

 Napisać formalny raport, 
stosując poznane spójniki. 

 

(s. 59), 

communication 
(s. 60), writing 

(s. 156) 

TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 4 
Wealth 
Review & 

Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

 
SB: reference 
(s. 61), review 
(s. 62) 

 

 
WB: s. 34-35 
TB: s. 61 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 5 
Free time 
Lesson 5.1 

Are you 
creative? 
 

 
 Sporty i 

czynności czasu 
wolnego 

 Kolokacje z 
play, go, do 

 Opisywanie 
reakcji na obraz 

 

 
 

 
 Opowiadać o czynnościach czasu 

wolnego, które wykonuje lub 
wykonywał w przeszłości. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 
dzieł sztuki przedstawionych w 
podręczniku, w tym opisać 
uczucia i wspomnienia, które w 

nim wywołuje.  
 Wyjaśnić, jak rozumie pojęcie 

kreatywności. 

 

 
SB: lead-in 
(s. 63), lekcja 5.1 
(s. 64-65, ćw. 1-

5) 
 

 
TB: s. 62-65 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 5 

Free time 
Lesson 5.1 
Are you 
creative? 

 

 
 Czynności 

wykonywane 
ostatnio 

 Kreatywność 
 

 
 Czasy 

Present 
Perfect 
Simple i 
Continuous 

 

 
 Opisywać czynności, które 

ostatnio wykonywał, stosując 
poznane czasu typu perfect. 

 Zaproponować rozwiązania 
przedstawionych problemów. 

 

 
SB: lekcja 5.1 

(s. 65-66, ćw. 6-
12) 
 

 
WB: s. 36-37 

TB: s. 63-65 
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Unit 5 
Free time 
Lesson 5.2 
Time well spent? 

 

 
 Czynności dnia 

codziennego 
 Sztuka – teatr, 

książki, film 

 Opisywanie 
czynności czasu 
wolnego 

 Opisywanie 

książek, 
przedstawień, 

 
 Formy -ing i 

infinitives 
 

 
 Powiedzieć, ile czasu zajmują mu 

różne czynności życia 
codziennego. 

 Odpowiadać na pytania 

dotyczące kultury (książek, kina, 
teatru). 

 Opowiadać o swoich hobby i 
ulubionych czynnościach czasu 

wolnego. 
 Opisać przeczytaną książkę, 

 
SB: lekcja 5.2 
(s. 67-69) 
 

 
WB: s. 38-39 
TB: s. 66-68 
TRB: photocopiable 
resources 

 



 

filmów 

 

obejrzany film lub przedstawienie 

teatralne. 
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Unit 5 
Free time 

Lesson 5.3 
Memorable 
meals 
 

 
 Żywność 
 Opisywanie 

restauracji 
 

 
 Rzeczowniki 

policzalne i 

niepoliczalne 
 

 
 Rozpoznawać rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne oraz 

stosować z nimi poznane 
wyrażenia określające ilość. 

 Opisać restaurację, którą dobrze 
zna (np. jej położenie, 

atmosferę, potrawy). 
 

 
SB: lekcja 5.3 
(s. 70-72) 

 

 
WB: s. 40-41 
TB: s. 68-70 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 5 
Free time 
Vocabulary, 

Communica-
tion & Writing 
 

 
 Wyjaśnianie 
 Krótka 

prezentacja 

 Opis 
przedmiotu 

 

 
 
 

 
 Opisywać przedmioty, gdy nie 

pamięta, jak się nazywają po 
angielsku. 

 Wygłosić krótką prezentację na 
temat wybranej umiejętności lub 
czynności. 

 Opisywać przedmioty (wygląd i 

informacje dotyczące jego 
pochodzenia, użycia itd.) 

 

 
SB: vocabulary 
(s. 73), 
communication 

(s. 74), writing 
(s. 157) 

 
TB: s. 70-72 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 5 
Free time 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 

 
SB: reference 
(s. 75), review 

(s. 76) 
 

 
WB: s. 42-43 
TB: s. 72 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
Holidays 
Lesson 6.1 
Across Africa 
 

 

 Wakacje 
 Krajobraz 
 Podróż przez 

Afrykę 
 

 

 
 

 

 Opisywać różne rodzaje wakacji. 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące wakacji. 
 Wyrazić swoje oczekiwania 

wobec wyprawy do Afryki. 
 

 

SB: lead-in 
(s. 77), lekcja 6.1 
(s. 78) 
 

 

TB: s. 73-76 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
Holidays 

Lesson 6.1 
Across Africa 
 

 
 Wydarzenia z 

przeszłości 

 Opis zdjęcia 
 

 
 Czas Past 

Perfect 

Simple 
 

 
 Opisywać wydarzenia z 

przeszłości, stosując czasy 

przeszłe (w tym Past Perfect). 
 Dokładnie opisać swoje ulubione 

zdjęcie. 

 
SB: lekcja 6.1 
(s. 79-80) 

 

 
WB: s. 44-45 
TB: s. 74-76 
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Unit 6 
Holidays 
Lesson 6.2 
Down under 

 

 
 Miejsca w 

mieście 
 Pytanie o 

drogę, 

udzielanie 
wskazówek 

 Australia 
 Opis miejsc 

 

 
 Użycia like 
 

 
 Wyjaśniać różnice między 

nazwami miejsc w mieście. 
 Opowiedzieć, co lubi robić w 

mieście, które odwiedza po raz 

pierwszy. 
 Pytać o drogę oraz wyjaśniać, jak 

dotrzeć do różnych miejsc. 
 Przekazywać i uzyskiwać 

praktyczne informacje dotyczące 
miejsc w mieście, np. godzin 
otwarcia. 

 Poprawnie używać słowa like. 
 Napisać artykuł o mieście lub 

miejscu, które dobrze zna. 
 

 
SB: lekcja 6.2 
(s. 81-83) 
 

 
WB: s. 46-47 
TB: s. 76-79 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
Holidays 

Lesson 6.3 
Travellers' tales 
 

 
 Podróżowanie 
 Cechy 

charakteru 
 Opis wydarzeń 
 

 
 Przedimki 
 

 
 Wypowiedzieć się na temat 

podanych definicji słów traveller 

oraz tourist. 
 Opisać nieoczekiwane 

wydarzenie. 

 Poprawnie stosować przedimki 
określone i nieokreślone. 

 Wyrażać swoją opinię na temat 
podróżowania. 

 

 
SB: lekcja 6.3 
(s. 84-86) 

 

 
WB: s. 48-49 
TB: s. 79-81 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 

Holidays 
Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

 
 Wyrażenia z 

get 
 Proponowanie i 

reagowanie na 

propozycje 
 Opis miejsca 
 

 
 

 

 
 Poprawnie stosować 

wprowadzone wyrażenia z get. 
 Zaplanować pobyt w Londynie i 

opowiedzieć o nim innym 

słuchaczom. 
 Opisywać miejsca. 
 

 
SB: vocabulary 

(s. 87), 
communication 
(s. 88), writing 

(s. 158) 
 

 
TB: s. 82-84 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
Holidays 
Review & 

Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 6. 

 
SB: reference 
(s. 89), review 
(s. 90) 

 

 
WB: s. 50-51 
TB: s. 84 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 7 
Learning 

Lesson 7.1 
Learning from 
experience 
 

 

 Kolokacje 
związane z 

uczeniem się 
 Opisywanie 

doświadczeń 
związanych z 
nauką 

 

 

 
 

 

 Wypowiadać się na temat 
różnych kontekstów nauczania 

oraz własnych preferencji. 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące edukacji. 
 Opisać swoje doświadczenia 

edukacyjne, w tym uczucia. 
 

 

SB: lead-in 
(s. 91), lekcja 7.1 

(s. 92-93, ćw. 1-
5) 
 

 

TB: s. 85-88 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 7 
Learning 
Lesson 7.1 

Learning from 
experience 
 

 

 Popełnianie 
błędów 

 Zadawanie 

pytań 
 

 

 Pytania o 
podmiot i 
dopełnienie 

 

 

 Opisać sytuację, w której nauczył 
się czegoś na podstawie 
własnych błędów. 

 Zadawać różne rodzaje pytań (o 
podmiot i dopełnienie). 

 Uzyskiwać i przekazywać 
informacje. 

 

 

SB: lekcja 7.1 
(s. 93-94, ćw. 6-
13) 

 

 

WB: s. 52-53 
TB: s. 86-88 
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Unit 7 

Learning 
Lesson 7.2 
Great teachers 

 

 
 Pierwszy dzień 

w szkole 
 Cechy 

charakteru 

 Słowotwórstwo 
 Opis 

ulubionego 
nauczyciela 

 

 
 Czasowniki 

used to i 
would 

 

 
 Opisać swoje wspomnienia z 

pierwszego dnia w szkole. 
 Poprawnie tworzyć rzeczowniki i 

przymiotniki od podanych 

czasowników. 
 Opowiadać o zwyczajach z 

przeszłości. 
 Opisać swojego ulubionego 

nauczyciela z przeszłości. 
 

 
SB: lekcja 7.2 

(s. 95-97) 
 

 
WB: s. 54-55 

TB: s. 89-91 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 7 
Learning 
Lesson 7.3 

It's never too 
late 
 

 

 Edukacja 
 Uniwersytety 
 Umiejętności 

 Wywiad 
 

 

 Czasowniki 
modalne – 
umiejętności 

 

 

 Odpowiadać na pytania o 
edukację. 

 Uzyskiwać i przekazywać 

informacje z przeczytanych 
artykułów. 

 Opisywać umiejętności z 
przeszłości i teraźniejszości. 

 Przeprowadzić wywiad dotyczący 
umiejętności. 

 

 

SB: lekcja 7.3 
(s. 98-100) 
 

 

WB: s. 56-57 
TB: s. 92-94 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 7 

 
 Idiomy i 

 
 

 
 Poprawnie stosować 

 
SB: vocabulary 

 
TB: s. 94-96 



 

Learning 

Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

czasowniki 

złożone 
dotyczące nauki 

 Podejmowanie 
decyzji 

 Streszczenie 
artykułu 

 

 wprowadzone idiomy i czasowniki 

złożone. 
 Wypowiedzieć się na temat 

różnych technik wspomagających 
pamięć i wybrać najlepszą z nich. 

 Napisać streszczenie 
przeczytanego tekstu.  

 

(s. 101), 

communication 
(s. 102), writing 

(s. 159) 

TRB: photocopiable 

resources 
 

  
1(42) 

 
Unit 7 

Learning 
Review & 
Practice 

 

Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 

 
SB: reference 

(s. 103), review 
(s. 104) 
 

 
WB: s. 58-59 

TB: s. 96 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 

Change 
Lesson 8.1 
Changing the 
rules 

 

 
 Zmiany 

 Kolokacje z 
czasownikiem 
change 

 Nowy Jork 

 

 
 

 

 
 Wyjaśnić, jakie idee ilustrują 

zdjęcia w podręczniku. 
 Poprawnie stosować wyrażenia z 

change, by opisywać zmiany. 
 Powiedzieć, które z podanych 

czynności są zabronione w jego 
kraju. 

 

 
SB: lead-in 

(s. 105), lekcja 
8.1 (s. 106) 
 

 
TB: s. 97-100 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 
Change 

Lesson 8.1 
Changing the 
rules 
 

 
 Przepisy 

obowiązujące w 

Nowym Jorku 
 Sytuacje 

hipotetyczne 
 Omawianie 

problemów i 
sugerowanie 
rozwiązań 

 

 
 Zdania 

warunkowe – 

typ 2 
 

 
 Wyrażać swoje opinie na tematy 

przedstawione w przeczytanym 

tekście. 
 Opisywać sytuacje hipotetyczne 

w teraźniejszości lub przyszłości. 
 Opisywać problemy występujące 

w miastach. 
 Aktywnie omawiać problemy oraz 

proponować zmiany. 

 

 
SB: lekcja 8.1 
(s. 107-108) 

 

 
WB: s. 60-61 
TB: s. 98-100 
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Unit 8 

Change 
Lesson 8.2 
Change the 
world 

 

 
 Sprawy ważne 

dla całego 
świata 

 Wyrażanie 
opinii i 

reagowanie na 
nie 

 
 Przysłówki 

 

 
 Wyrażać przypuszczenia 

dotyczące artykułu na podstawie 
jego tytułu oraz zdjęcia. 

 Opisywać problemy 
ogólnoświatowe. 

 Wyrażać swoją opinię oraz 
reagować na opinie innych osób. 

 
SB: lekcja 8.2 

(s. 109-111) 
 
 

 
WB: s. 62-63 

TB: s. 100-102 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 
Change 
Lesson 8.3 
Making the right 

decisions 
 

 
 Podejmowanie 

ważnych 
decyzji 

 Sytuacje 

hipotetyczne 
 

 
 Zdania 

warunkowe – 
typ 3 

 

 
 Powiedzieć się, czy zgadza się z 

radami podanymi w podręczniku 
oraz przedstawić swoje 
propozycje ich rozwiązania. 

 Wypowiadać się na temat 
ważnych decyzji, które podjął w 
swoim życiu oraz je uzasadniać. 

 Opisywać sytuacje hipotetyczne z 

przeszłości. 
 W krótkich tekście opisać ważny 

moment w swoim życiu. 

 

 
SB: lekcja 8.3 
(s. 112-114) 
 

 
WB: s. 64-65 
TB: s. 103-105 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 

Change 
Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 

 
 Słowotwórstwo 

 Wyrażanie 
uczuć 

 E-mail z 
opisem zmian 

(styl 
nieformalny) 

 

 
 

 

 
 Tworzyć słowa, używając 

wprowadzonych przedrostków i 
przyrostków. 

 Wygłosić dłuższą wypowiedź. 
 Wyrażać swoje uczucia oraz 

reagowania na uczucia innych 
osób. 

 Napisać nieformalny e-mail, w 

którym opisuje zmiany, które 
nastąpiły w jego miejscu 
zamieszkania.  

 

 
SB: vocabulary 

(s. 115), 
communication 
(s. 116), writing 
(s. 160) 

 

 
TB: s. 105-107 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 
Change 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 8. 

 
SB: reference 
(s. 117), review 

(s. 118) 

 
WB: s. 66-67 
TB: s. 107 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 9 
Jobs 

Lesson 9.1 
Freedom at work 
 

 
 Wyrażenia 

związane z 

pracą 
 Cytaty 

dotyczący 
pracy 

 

 
 
 

 
 Omówić zalety i wady pracy w 

miejscach przedstawionych na 

zdjęciach. 
 Opowiedzieć o swojej 

wymarzonej pracy. 
 Odpowiadać na pytania związane 

z pracą. 
 Wyrazić i uzasadnić swoją opinię 

 
SB: lead-in 
(s. 119), lekcja 

9.1 (s. 120-121, 
ćw. 1-5) 
 

 
TB: s. 108-111 
TRB: photocopiable 

resources 
 



 

na temat cytatów dotyczących 

pracy. 
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Unit 9 
Jobs 

Lesson 9.1 
Freedom at work 
 

 
 Zobowiązania, 

udzielanie 

pozwolenia 
 Prośba o 

wyjaśnienie 
 Odpowiadanie 

na trudne 
pytania 

 

 
 Czasowniki 

make, let, 

allow 
 

 
 Udzielać pozwolenia, stosując 

czasowniki let i allow. 

 Wyrażać przymus lub 
zobowiązanie, stosując czasownik 
make. 

 Opowiedzieć, w jaki sposób 

zmieniłby zasady obowiązujące w 
jego szkole lub miejscu pracy. 

 Poprosić o wyjaśnienie. 

 Udzielać odpowiedzi na trudne 
pytania. 

 

 
SB: lekcja 9.1 
(s. 121-122, ćw. 

6-14) 
 

 
WB: s. 68-69 
TB: s. 109-111 
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Unit 9 
Jobs 
Lesson 9.2 

Skills and 
experience 
 

 
 Szefowie i style 

zarządzania 
 Przymiotniki 

zakończone na 
-ed/-ing 

 Relacjonowa-

nie wypowiedzi 
innych 

 

 
 Mowa 

zależna 
 

 
 Opisać styl pracy swojego szefa 

lub nauczyciela. 
 Poprawnie stosować przymiotniki 

zakończone na -ed/-ing. 
 Relacjonować wypowiedzi innych 

osób. 

 Przeprowadzić rozmowę w 
sprawie pracy i przekazać 
informacje uzyskane od 
kandydata. 

 

 
SB: lekcja 9.2 
(s. 123-125) 
 

 
WB: s. 70-71 
TB: s. 112-114 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 9 

Jobs 
Lesson 9.3 
New on the job 

 

 
 Wymarzona 

praca 
 Nakazy i 

pozwolenia 

 Umiejętności w 
pracy 

 

 
 Czasowniki 

modalne – 
nakazy, 
pozwolenia 

 

 
 Przedstawić zalety i wady bycia 

sławną osobą. 
 Streszczać fragmenty 

przeczytanego tekstu. 

 Wyrażać obowiązek i pozwolenie 
(w teraźniejszości i przeszłości). 

 Opisywać zasady w szkołach i 
miejscach pracy, obowiązujące 
obecnie i w przeszłości. 

 Szczegółowo opisać zawód, który 

chciałby wykonywać, np. 

obowiązki, miejsce pracy, 
niezbędne umiejętności.  

 
SB: lekcja 9.3 

(s. 126-128) 
 
 

 
WB: s. 72-73 

TB: s. 115-117 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 9 
Jobs 
Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

 
 Słowa w 

brytyjskiej i 
amerykańskiej 
odmianie 

angielskiego 
 Pytania w 

czasie rozmowy 
o pracę 

 E-mail/List 
formalny w 
sprawie pracy 

 

 
 
 

 
 Rozpoznać słowa używane w 

brytyjskiej i amerykańskiej 
odmianie języka angielskiego. 

 Odpowiadać na typowe pytania 

zadawane w czasie rozmowy o 
pracę. 

 Napisać formalny list lub e-mail 
w sprawie pracy. 

 

 
SB: vocabulary 
(s. 129), 
communication 
(s. 130), writing 

(s. 161) 
 

 
TB: s. 117-119 
TRB: photocopiable 
resources 
 

  
1(54) 

 

 
Unit 9 

Jobs 
Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 9. 

 
SB: reference 

(s. 131), review 
(s. 132) 
 

 
WB: s. 74-75 

TB: s. 119 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 
Memories 
Lesson 10.1 
Childhood 
memories 

 

 
 Wyrażenia 

związane z 
pamięcią 

 Princess Diana 
Memorial 

 Wiersz It was 
long ago 

 

 
 
 

 
 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące pomników i 
upamiętniania osób. 

 Opisać osobę na obrazku. 
 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące wiersza w podręczniku. 
 

 
SB: lead-in 
(s. 133), lekcja 
10.1 (s. 134-135, 
ćw. 1-2) 
 

 
TB: s. 120-123 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 
Memories 
Lesson 10.1 
Childhood 
memories 
 

 

 Wspomnienia 
 Życzenia 
 

 

 I wish, If 
only 

 

 

 Opisać swoje najwcześniejsze 
wspomnienie. 

 Opisywać wydarzenia z 
perspektywy różnych 
uczestników. 

 Wyrażać życzenia dotyczące 

własnego życia. 
 

 

SB: lekcja 10.1 
(s. 135-136, ćw. 
3-13) 
 

 

WB: s. 76-77 
TB: s. 121-123 
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Unit 10 
Memories 
Lesson 10.2 

 

 Znane osoby 
 Biografie 
 Coco Chanel 

 

 Powtórzenie 
czasów 
przeszłych 

 

 Przedstawiać fakty o znanych 
osobach, które odniosły sukces w 
jakiejś dziedzinie. 

 

SB: lekcja 10.2 
(s. 137-139) 
 

 

WB: s. 78-79 
TB: s. 123-125 
TRB: photocopiable 



 

Memorable 

people 
 

 Liczby, daty, 

ułamki 
 

  Przedstawić krótką biografię 

znanej osoby. 
 Poprawnie odczytywać liczby: 

daty, ułamki, ceny, procenty itd. 
 Przekazywać i uzyskiwać 

informacje z ogłoszeń. 
 

resources 
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Unit 10 
Memories 

Lesson 10.3 
Saying goodbye 
 

 
 Czasowniki 

złożone 

 Kończenie 
rozmowy 

 Żegnanie się 

 

 
 Czasowniki 

złożone – 

dopełnienia 
 

 
 Opisać pożegnania 

przedstawione na zdjęciach. 

 Poprawnie używać formy 
wprowadzonych czasowników 
złożonych. 

 Opowiadać o różnicach 
kulturowych. 

 Przeprowadzić rozmowę, w której 
żegna się z kimś. 

 

 
SB: lekcja 10.3 
(s. 140-142) 

 

 
WB: s. 80-81 
TB: s. 126-128 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 

Memories 
Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

 
 Zmysły 

 Czasowniki 
zmysłów: look, 
taste, sound 

itd. 
 Opisywanie 

wspomnień 
 Rozprawka 
 

 
 

 

 
 Opisywać zmysły: wygląd, 

zapach, dźwięk, smak, dotyk. 
 Opisywać swoje wspomnienia i 

doświadczenia z przeszłości. 

 Napisać prostą rozprawkę, w 
której przedstawia swoje 
stanowisko i argumenty, by je 
uzasadnić. 

 

 
SB: vocabulary 

(s. 143), 
communication 
(s. 144), writing 

(s. 162) 
 

 
TB: s. 128-131 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 

Memories 
Review & 
Practice 

 

Powtórzenie materiału z rozdziału 10. 

 
SB: reference 

(s. 145), review 
(s. 146) 

 
WB: s. 82-83 

TB: s. 130 
TRB: photocopiable 
resources 

 

 


