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New Total English Upper-Intermediate 

 
 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – B1+/B2 
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Unit 1 
Connect 

Lesson 1.1 
First impressions 
 

 
 Rodzina i 

przyjaciele 

 Komunikacja 
 

  
 Opisać swoich krewnych, 

przyjaciół i znajomych. 

 Opowiadać o swoich relacjach z 
ludźmi (rodziną i przyjaciółmi). 

 Powiedzieć na jakie tematy 
rozmawia z różnymi osobami. 

 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące znaczenia pierwszego 

wrażenia i oceniania ludzi. 
 

 
SB (Students' 
Book): lead-in 

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

 
WB (Workbook): s. 4 
TB (Teacher's Book): 

s. 16-19 
TRB (Teacher's 
Resource Book): 
photocopiable 
resources 
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Unit 1 
Connect 

Lesson 1.1 
First impressions 
 

 
 Sposoby 

mówienia 

 Pierwsze 
wrażenia 

 

 
 Czasy 

Present 

Simple, 
Present 
Continuous 

 will 
 be going to 
 

 
 Poprawnie stosować konstrukcje 

dotyczące wydarzeń z 

teraźniejszości i przyszłości. 
 W rozmowie z innych słuchaczem 

przekazywać i uzyskiwać 

informacje na temat miejsca 
zamieszkania, rodziny, planów na 
przyszłość itd. 

 
SB: lekcja 1.1 
(s. 9-10) 

 

 
WB: s. 5 
TB: s. 17-19 

 



 

 Stosować poznane czasowniki 

opisujące sposoby mówienia. 
 Rozpocząć, przeprowadzić i 

grzecznie zakończyć rozmowę z 
nieznaną sobie osobą.  
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Unit 1 
Connect 
Lesson 1.2 

Family ties 
 

 

 Rodzina i 
rodzeństwo 

 Słowotwórstwo 

 Prowadzenie 
rozmowy 

 

 

 Czasy Past 
Simple, Past 
Continuous, 

Past Perfect 
Simple 

 

 

 Wyrazić swoją opinię na tematy 
poruszone w wysłuchanym 
nagraniu. 

 Poprawnie używać poznanych 
czasów przeszłych, by opowiadać 
o wydarzeniach z przeszłości. 

 Wskazać najlepsze streszczenie 

przeczytanego tekstu. 
 Tworzyć przymiotniki i 

rzeczowniki z tych samych rodzin. 
 Prowadzić rozmowy: pytać o 

opinię, grzecznie przerywać, 
odnosić się do wypowiedzi innych 

osób. 

 

 

SB: lekcja 1.2 
(s. 11-13) 
 

 

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

resources 
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Unit 1 
Connect 

Lesson 1.3 
Mobile 
connections 
 

 
 Użycie 

telefonów 

komórkowych 
 Komunikacja 
 

 
 Czasowniki 

modalne – 

obowiązki i 
umiejętności 
(teraźniej-
szość i 
przeszłość) 

 

 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące telefonów 

komórkowych oraz ich użycia. 
 Wypowiadać się na temat 

pozostawania w kontakcie z 
przyjaciółmi. 

 Używać poznanych czasowników 

modalnych, by opisywać 
obowiązki i umiejętności. 

 

 
SB: lekcja 1.3 
(s. 14-16) 

 

 
WB: s. 8-9 
TB: s. 22-23 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 1 
Connect 

Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 
 

 
 Czasowniki 

złożone 

 Członkowie 
rodziny 

 E-mail do 

przyjaciela 
 

  
 Poprawnie używać 

wprowadzonych czasowników 

złożonych. 
 Narysować drzewo swojej rodziny 

i opowiedzieć o niej innym 

słuchaczom. 
 Napisać e-mail do przyjaciela, 

stosując styl nieformalny. 

 
SB: vocabulary 
(s. 17), 

communication 
(s. 18), writing 
(s. 150) 

 
TB: s. 24-26 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 1 
Connect 
Review & 
Practice 

 

Powtórzenie materiału z rozdziału 1. 

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

 
WB: s. 10-11 
TB: s. 26 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 

Explore 

Lesson 2.1 
The jungle bug 
 

 
 Podróżowanie 

 Wyprawa do 

dżungli 
 

  
 Opisać miejsca na zdjęciach oraz 

wyrazić swoją opinię na ich 

temat. 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące podróżowania. 
 Wyjaśnić, czy chciałby wziąć 

udział w wyprawie do dżungli. 
 

 
SB: lead-in 

(s. 21), lekcja 2.1 

(s. 22) 
 

 
WB: s. 12 

TB: s. 27-30 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 
Explore 

Lesson 2.1 

The jungle bug 
 

 
 Doświadczenia 
 Opisywanie 

sytuacji i uczuć 

 Słowa o 
podobnym 
znaczeniu 

 

 
 Czasy 

Present 

Perfect 

Simple i 
Continuous 

 

 
 Opowiadać o swoich 

doświadczeniach, podając różne 

szczegóły. 

 Relacjonować sytuacje z 
przeszłości i opisywać uczucia. 

 Poprawnie stosować poznane 
słowa o podobnym znaczeniu. 

 

 
SB: lekcja 2.1 
(s. 23-24) 

 

 
WB: s. 13 
TB: s. 28-30 
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Unit 2 
Explore 
Lesson 2.2 

A magical 

kingdom 
 

 
 Bhutan – 

magiczne 
królestwo 

 Pogoda 

 Zadawanie 
pytań 

 

 
 Pytania 

(otwarte, 
zamknięte, 

pośrednie) 

 

 
 Wypowiadać się na temat 

Bhutanu. 
 Opisywać pogodę w swoim kraju. 

 Opisać święto lub festiwal w 

swoim kraju, w którym brał 
udział. 

 Zadawać różne rodzaje pytań, by 
uzyskiwać informacje. 

 Opisywać swoje wakacje. 
 

 
SB: lekcja 2.2 
(s. 25-27) 
 

 
WB: s. 14-15 
TB: s. 30-33 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 2 
Explore 

Lesson 2.3 
On the move 
 

 
 Wyrażenia 

dotyczące 

podróżowania i 
transportu 

 Porównywanie 

 
 Porównania 

– bardziej 

złożone 
struktury 

 

 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące podróżowania i 

transportu. 
 Dobrać streszczenia do 

fragmentów tekstu. 

 
SB: lekcja 2.3 
(s. 28-30) 

 

 
WB: s. 16-17 
TB: s. 33-35 

TRB: photocopiable 
resources 
 



 

  Wziąć aktywny udział w 

rozmowie na temat życia w 
innym kraju oraz emigracji. 
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Unit 2 

Explore 
Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 

 
 Wyrażenia z go 

 Idealny 
towarzysz 
podróży 

 Wywiad 

 Blog lub wpis 
do pamiętnika 

 

  
 Poprawnie używać 

wprowadzonych wyrażeń z go. 
 Rozwiązać quiz dotyczący wakacji 

i odczytać jego wynik, by na jego 
podstawie wskazać najlepszych i 

najgorszych towarzyszy podróży. 
 Napisać fragment bloga lub 

pamiętnika, stosując 

wprowadzone słownictwo. 
 

 
SB: vocabulary 

(s. 31), 
communication 
(s. 32), writing 
(s. 151) 

 
TB: s. 36-38 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 2 
Explore 
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 
Old or new 
Lesson 3.1 
Heroes 

 

 
 Budynki 
 Stare i nowe 
 Bohaterowie 

filmowi 

 

 
 
 

 
 Opisać budynki przedstawione w 

podręczniku. 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczącego nowych i starych 

rzeczy. 
 Opisywać bohaterów: filmowych, 

literackich i realnych. 
 

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

 
WB: s. 20 
TB: s. 39-41 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Old or new 
Lesson 3.1 
Heroes 
 

 
 Wyrażenia 

czasowe 
 Współcześni 

bohaterowie 
 Utrzymanie 

uwagi słuchaczy 
 

 
 Czasy Past 

Perfect 
Simple i 
Continuous 

 

 
 Poprawnie stosować poznane 

wyrażenia czasowe. 
 Opowiadać o wydarzeniach z 

przeszłości, stosując różne czasy 
przeszłe. 

 Opowiedzieć o wybranym przez 
siebie bohaterze. 

 

 
SB: lekcja 3.1 
(s. 37-38) 
 

 
WB: s. 21 
TB: s. 40-41 
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Unit 3 
Old or new 

 
 Chiny 
 Język mówiony 

 
 Przedimki 
 

 
 Wyrazić swoją opinię na temat 

Chin i kwestii poruszonych w 

 
SB: lekcja 3.2 
(s. 39-41) 

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



 

Lesson 3.2 

Land of 
invention 

 

 Materiały 

 Osiąganie 
kompromisu 

 

wysłuchanym nagraniu. 

 Poprawnie stosować przedimki 
nieokreślone i określone. 

 Mówić, z jakich materiałów 
wykonane są przedmioty. 

 Osiągać kompromis w rozmowie 
z innymi słuchaczami. 

 

 TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 3 

Old or new 
Lesson 3.3 
The good old 

days? 
 

 
 Zakupy 

 Wyrażenia z 
czasownikiem 
take 

 Wyrażanie 
opinii 

 

 
 Przymiotniki 

i przysłówki 
 

 
 Przekazywać informacje z 

przeczytanego tekstu i uzyskiwać 
informacje od innych słuchaczy. 
Porównywać informacje w dwóch 

tekstach. 
 Poprawnie używać poznanych 

wyrażeń z take. 
 Napisać krótki tekst, w którym 

wyraża swoje poglądy i opinie. 
 

 
SB: lekcja 3.3 

(s. 42-44) 
 

 
WB: s. 24-25 

TB: s. 45-47 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Old or new 
Vocabulary, 

Communica-
tion & Writing 
 

 

 Słowotwórstwo 
– rzeczowniki 

 Opowiadanie 

anegdoty 
 Zgłoszenie 

konkursowe 
 

  

 Tworzyć rzeczowniki przy użyciu 
wprowadzonych przyrostków. 

 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące szkoły i nauki. 
 Opowiedzieć innym słuchaczom 

anegdotę z czasów szkolnych. 
 Napisać zgłoszenie na konkurs, 

które wywrze na czytelniku 
pozytywne wrażenie. 

 

 

SB: vocabulary 
(s. 45), 
communication 

(s. 46), writing 
(s. 152) 
 

 

TB: s. 47-49 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 3 
Old or new 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 3. 

 
SB: reference 
(s. 47), review 

(s. 48) 

 
WB: s. 26-27 
TB: s. 50 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 4 
Work 
Lesson 4.1 

The daily grind 
 

 
 Zawody 
 Praca i kariera 
 

  
 Nazwać zawody na zdjęciach, 

opisać obowiązki osób je 
wykonujących. 

 Napisać krótki tekst, w którym 
opisze swoje umiejętności i 

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

5) 
 

 
WB: s. 28 
TB: s. 52-55 
TRB: photocopiable 

resources 
 



 

kwalifikacje zawodowe. 

 Napisać krótkie streszczenie 
przeczytanego artykułu. 
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Unit 4 

Work 
Lesson 4.1 
The daily grind 
 

 
 Wyrażenia 

związane z 
pracą 

 Mówienie o 
przyszłości 

 

 
 Formy 

wyrażające 
przyszłość 

 

 
 Poprawnie stosować poznane 

słowa i wyrażenia z work. 
 Swobodnie wyrażać swoje 

przewidywania, plany i intencje 
na przyszłość przy użyciu 

różnorodnych konstrukcji. 
 

 
SB: lekcja 4.1 

(s. 51-52, ćw. 6-
12) 
 

 
WB: s. 29 

TB: s. 53-55 
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Unit 4 
Work 
Lesson 4.2 

A work of art 
 

 
 Praca artysty 
 Wyrażenia z 

czasownikami 

dotyczące czasu 
 Równowaga 

między pracą a 
życiem 

prywatnym 
 

 
 Czasy Future 

Perfect i 
Future 

Continuous 
 

 
 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące dzieła sztuki z 
podręcznika oraz zagadnień 

dotyczących ochrony środowiska. 
 Stosować formy poznanych 

czasów przyszłych. 
 Odpowiadać na pytania 

dotyczące równowagi między 
pracą a życiem prywatnym oraz 
sposobów spędzania czasu. 

 

 
SB: lekcja 4.2 
(s. 53-55) 
 

 
WB: s. 30-31 
TB: s. 55-57 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 4 

Work 
Lesson 4.3 
Dressed for 
business 

 

 
 Nazwy ubrań 

 Style ubioru 
odpowiednie na 
różne okazje 

 

 
 Czasowniki 

występujące 
z formami 
infinitive oraz 
gerund 

 

 
 Wypowiadać się na temat ubrań, 

które są stosowne w różnych 
sytuacjach. 

 Wyrazić swoją opinię na tematy 
poruszone w artykule dotyczącym 

ubioru. 
 Wyjaśnić, dlaczego uczy się 

języka angielskiego. 

 

 
SB: lekcja 4.3 

(s. 56-58) 
 

 
WB: s. 32-33 

TB: s. 57-59 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 4 

Work 
Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 

 
 Kolokacje z 

przyimkami 
 Rozmowa w 

sprawie pracy 
 CV 

 

  
 Poprawnie używać poznanych 

kolokacji z przyimkami. 
 Wyrazić swoją opinię na temat 

zachowania w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 Odegrać rozmowę kwalifikacyjną 
(jako pracodawca i kandydat). 

 
SB: vocabulary 

(s. 59), 
communication 
(s. 60), writing 
(s. 153) 

 
TB: s. 59-62 

TRB: photocopiable 
resources 
 



 

 Napisać własne CV. 
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Unit 4 
Work 
Review & 

Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 4. 

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

 

 
WB: s. 34-35 
TB: s. 61-62 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 5 

Risk 
Lesson 5.1 
Going solo 
 

 

 Ryzyko i jego 

skutki 
 Ellen MacArthur 
 

 

 

 

 

 Wyjaśnić związek zdjęć ze 

słowem risk. 
 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące ryzyka i jego skutków. 
 Wyjaśnić, jakie wrażenie wywarł 

na nim przeczytany artykuł. 
 

 

SB: lead-in 

(s. 63), lekcja 5.1 
(s. 64-65, ćw. 1-
4) 
 

 

WB: s. 36 

TB: s. 63-65 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 5 
Risk 

Lesson 5.1 

Going solo 
 

 
 Wyrażenia 

związane z 

wyzwaniami 

 Sytuacje 
hipotetyczne 

 

 
 Zdania 

warunkowe 

 

 
 Opowiadać o sytuacjach 

hipotetycznych, stosując różne 

rodzaje zdań warunkowych. 

 Poprawnie używać poznanych 
wyrażeń związanych z 
wyzwaniami. 

 

 
SB: lekcja 5.1 
(s. 65-66, ćw. 5-

12) 

 

 
WB: s. 37 
TB: s. 64-65 
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Unit 5 
Risk 
Lesson 5.2 
At your own risk 

 

 
 Sporty 

ekstremalne 
 Kolokacje z 

play, do, go 

 Sprzęt 

sportowy 
 

 
 Czasowniki 

modalne – 
rada, 
pozwolenie 

 

 
 Wyrazić swoje preferencje 

dotyczące sportów 
ekstremalnych. 

 Wyjaśnić różnice w znaczeniu 

słów związanych ze sportem. 

 Stosować różne czasowniki 
modalne, by wyrażać pozwolenie, 
zakaz oraz udzielać rady. 

 

 
SB: lekcja 5.2 
(s. 67-69) 
 

 
WB: s. 38-39 
TB: s. 66-68 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 5 
Risk 
Lesson 5.3 
Million-dollar risk 

 

 
 Clint Eastwood 
 Przekonywanie 
 Czasowniki 

złożone z out 

 Opowiadanie o 
filmach 

 

 
 Emfaza: 

auxiliary 
verbs, 
so/such, It 

is/was... 
 

 
 Opowiadać o filmach Clinta 

Eastwooda. 
 Stosować różne struktury 

emfatyczne. 

 Poprawnie stosować poznane 
czasowniki złożone z out. 

 Opowiadać o filmach, wybrać 

 
SB: lekcja 5.3 
(s. 70-72) 
 

 
WB: s. 40-41 
TB: s. 68-70 
TRB: photocopiable 
resources 

 



 

film, który wolałby obejrzeć oraz 

wyjaśnić swój wybór. 
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Unit 5 
Risk 

Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 
 

 
 Rozmiary i 

wymiary 

 Energia 
 Udział w 

debacie 
 Raport 

 

  
 Poprawnie używać poznanych 

słów i wyrażeń, by opisywać 

rozmiary i wymiary. 
 Opisać pozytywne i negatywne 

skutki różnych rodzajów energii 
odnawialnej. 

 Wziąć aktywny udział w debacie 
na temat budowy elektrowni 
atomowej. 

 Napisać raport w stylu 
formalnym, przekazując 
najważniejsze informacje oraz 
przedstawiając propozycje zmian. 

 

 
SB: vocabulary 
(s. 73), 

communication 
(s. 74), writing 
(s. 154) 

 
TB: s. 71-73 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 5 

Risk 
Review & 
Practice 

 

Powtórzenie materiału z rozdziału 5. 

 
SB: reference 

(s. 75), review 
(s. 76) 
 

 
WB: s. 42 

TB: s. 73 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 

The past 
Lesson 6.1 
Life changes 
 

 
 Pamięć 

 Życie bez 
pieniędzy 

 

  
 Wypowiadać się na temat 

przedmiotów i zjawisk, które 
kojarzą mu się z poszczególnymi 
dekadami drugiej połowy XX 
wieku. 

 Opowiedzieć o szczególnej chwili 
z ostatniego roku, która zapadła 
mu w pamięć. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 
poruszony w przeczytanym 
tekście. 

 

 
SB: lead-in 

(s. 77), lekcja 6.1 
(s. 78) 
 

 
WB: s. 44 

TB: s. 74-77 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
The past 

Lesson 6.1 
Life changes 

 
 Życie i 

zwyczaje w 

przeszłości 
 Wygląd 

 
 Czasowniki: 

used to, be 

used to, get 
used to, 

 
 Opowiadać o czynnościach, które 

lubił w dzieciństwie, o zwyczajach 

z przeszłości oraz o zmianach, do 
których było mu trudno się 

 
SB: lekcja 6.1 
(s. 79-80) 

 

 
WB: s. 45 
TB: s. 75-77 

 



 

  Opisywanie 

ludzi 
 

would 

 

przyzwyczaić. 

 Opisywać ludzi przy użyciu 
bardziej zaawansowanego 

słownictwa, które wyraża również 
opinie. 
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Unit 6 
The past 
Lesson 6.2 

Lasting 
memories 
 

 
 Opisywanie 

zdjęć 
 Opisywanie 

wspomnień z 
przeszłości 

 Życzenia 

 

 
 Konstrukcje 

z wish, 
regret 

 Trzeci okres 
warunkowy 

 was/were 

going 
 would have 

+ past 
participle 

 

 
 Wypowiadać się na temat zdjęć, 

np. miejsca i czasu ich 
wykonania, skojarzeń, które 

wywołują. 
 Wyrażać żal, ubolewanie i 

życzenia dotyczące czynności i 

stanów z przeszłości. 
 Opisywać sytuacje z przeszłości: 

mówić, kiedy nastąpiły i opisywać 
swoje uczucia. 

 

 
SB: lekcja 6.2 
(s. 81-83) 
 

 
WB: s. 46-47 
TB: s. 77-79 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 6 

The past 
Lesson 6.3 
Memory box 

 

 
 Uczucia 

 ”The memory 
box” (fragment) 

 Wyrażanie 

opinii 
 

 
 Zdania 

zaczynające 
się od it 

 

 
 Opisywać uczucia i nastroje osób 

na podstawie wysłuchanego 
nagrania. 

 Opisywać sytuacje z przeszłości i 

mówić, jak się wówczas czuł. 
 Wyrazić swoją opinię na temat 

memory box na podstawie 
przeczytanego tekstu.  

 Poprawnie stosować zdania z it 
na początku. 

 Wyczerpująco wypowiedzieć się 

na temat książki, która mu się 
podobała. 

 

 
SB: lekcja 6.3 

(s. 84-86) 
 

 
WB: s. 48-49 

TB: s. 80-82 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
The past 
Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 

 
 Idiomy 

używane do 
opisywania 
ludzi 

 Wyrażanie i 

uzasadnianie 

swojej opinii 
 Recenzja 

  
 Opisywać ludzi, poprawnie 

używając poznanych idiomów. 
 Wybrać pięć przedmiotów, które 

chciałby zamknąć w kapsule 
czasu oraz wyjaśnić, dlaczego je 

wybrał.  

 Napisać recenzję książki lub 
filmu. 

 
SB: vocabulary 
(s. 87), 
communication 
(s. 88), writing 
(s. 155) 

 

 
TB: s. 82-84 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 6 
The past 
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 

Excess 

Lesson 7.1 
Food for thought 
 

 
 Wyrażenia 

związane ze 

zbytkiem 
 Film ”Super 

Size Me” 
 

  
 Wyjaśnić, w jaki sposób zdjęcia w 

podręczniku ilustrują pojęcie 

zbytku/nadmiaru. 
 Wyczerpująco odpowiedzieć na 

pytania dotyczące zbytku i 
nadmiaru. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 
eksperymentu przedstawionego w 

filmie Super Size Me. 
 

 
SB: lead-in 

(s. 91), lekcja 7.1 

(s. 92) 
 

 
WB: s. 52 

TB: s. 85-88 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 7 

Excess 
Lesson 7.1 
Food for thought 
 

 

 Żywność i 

gotowanie 
 Podawanie 

instrukcji 
 Spójniki 
 

 

 Określanie 

ilości 
 

 

 Poprawnie używać poznanych 

wyrażeń określających ilość. 
 Wykonać spidergram ze 

słownictwem dotyczącym 
gotowania i żywności. 

 Wygłosić dłuższą wypowiedź 
dotyczącą swojego ulubionego 

dania, w tym podać instrukcje 
jego wykonania. 

 

 

SB: lekcja 7.1 

(s. 93-94) 
 

 

WB: s. 53 

TB: s. 86-88 
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Unit 7 
Excess 
Lesson 7.2 
Buy, buy, buy 
 

 

 Opisywanie 
przedmiotów 

 Wyrażenia 
dotyczące 
zakupów 

 Problemy w 

sklepach i 
restauracjach 

 Składanie 
zażaleń i 

reklamacji 
 

 

 Strona 
bierna 

 

 

 Wyjaśnić, co łączy wszystkie 
zdjęcia w podręczniku. 

 Opowiedzieć o osobie, która coś 
kolekcjonuje i wyrazić swoją 
opinię na temat tego hobby. 

 Parafrazować zdania, używając 

poznanych wyrażeń 
czasownikowych. 

 Przepisywać zdania ze strony 
czynnej na bierną przy 

jednoczesnej zmianie stylu na 
bardziej formalny. 

 

SB: lekcja 7.2 
(s. 95-97) 
 

 

WB: s. 54-55 
TB: s. 89-91 
TRB: photocopiable 
resources 
 



 

 Odegrać rozmowę, w której 

składa lub przyjmuje reklamację. 
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Unit 7 
Excess 

Lesson 7.3 
It's a dog's life 
 

 
 Życie zwierząt 
 Zbytek i 

nadmiar 
 Luksus czy 

konieczność? 
 

 
 Konstrukcje 

typu 

have/get 
something 
done 

 

 
 Opowiedzieć o zwierzętach, które 

miał, ma lub chciałby mieć. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 
traktowania zwierząt jako 
pełnoprawnych członków rodziny. 

 Krótko opowiadać o usługach, z 

których ostatnio korzystał, 
stosując formy have/get sth 
done. 

 Rozwiązać quiz ”Luxury or 
necessity?” i omówić swoje 
odpowiedzi z innym słuchaczem. 

 

 
SB: lekcja 7.3 
(s. 98-100) 

 

 
WB: s. 56-57 
TB: s. 91-93 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 7 
Excess 

Vocabulary, 
Communica-
tion & Writing 

 

 
 Słowotwórstwo 

– przedrostki 

 Zakupy i usługi 
 Reklamacje 
 Email z 

reklamacją 
 

  
 Tworzyć słowa, używając 

poznanych przedrostków. 

 Odegrać rozmowę w restauracji 
(jako kelner i klient): opisywać 
problemy i proponować ich 

rozwiązanie. 
 Napisać formalny e-mail z 

reklamacją lub zażaleniem. 
 

 
SB: vocabulary 
(s. 101), 

communication 
(s. 102), writing 
(s. 156) 

 
TB: s. 93-95 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 7 
Excess 

Review & 
Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 

 
SB: reference 
(s. 103), review 

(s. 104) 
 

 
WB: s. 58-59 
TB: s. 95 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 
Success 

Lesson 8.1 
Lead or follow? 
 

 
 Sukces 
 Bycie dobrym 

przywódcą 
 

  
 Opisać wydarzenia, które według 

niego przedstawiają zdjęcia oraz 

wyjaśnić, co je łączy. 
 Opowiadać o swoich 

osiągnięciach, w tym opisywać 
towarzyszące im uczucia. 

 Odpowiedzieć na pytania 
dotyczące umiejętności 

 
SB: lead-in 
(s. 105), lekcja 

8.1 (s. 106-107, 
ćw. 1-4) 
 

 
WB: s. 60 
TB: s. 96-99 

TRB: photocopiable 
resources 
 



 

zarządzenia i bycia liderem. 
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Unit 8 
Success 
Lesson 8.1 

Lead or follow? 
 

 
 Opisywanie 

osobowości 
 Zachowanie w 

różnych 
sytuacjach 

 

 
 Konstrukcje 

z it's time, 
I'd rather, I'd 

better 
 

 
 Opisywać osobowość, podając 

konkretne przykłady zachowania. 
 Przedstawiać ogólne i bardziej 

szczegółowe informacje. 
 Wypowiadać się na temat wpływu 

osobowości na zachowanie. 
 

 
SB: lekcja 8.1 
(s. 107-108, ćw. 
5-12) 

 

 
WB: s. 61 
TB: s. 97-99 
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Unit 8 
Success 
Lesson 8.2 
Winners 
 

 
 Przymiotniki i 

słowa 
wzmacniające 
ich znaczenie 

 Przekazywanie 

wypowiedzi 
innych osób 

 

 
 Mowa 

zależna 
 

 
 Streścić informacje z 

wysłuchanego nagrania, 
skupiając się na różnych 
aspektach tekstu. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 

roli psychologii w sporcie. 
 Opowiedzieć o wydarzeniu z 

przeszłości, używając poznanych 
przymiotników oraz słów 

wzmacniających ich znaczenie. 
 Relacjonować wypowiedzi innych 

osób. 

 

 
SB: lekcja 8.2 
(s. 109-111) 
 
 

 
WB: s. 62-63 
TB: s. 99-101 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 

Success 
Lesson 8.3 
Tot.com 
 

 
 Technologie dla 

dzieci 
 Ankiety 
 Przekazywanie 

wyników 

ankiety 
 

 
 Czasowniki 

używane w 
mowie 
zależnej 

 

 
 Przedstawić zalety i wady 

rozwiązań i postaw 
przedstawionych w przeczytanym 
tekście. 

 Relacjonować wypowiedzi innych 

osób, stosując poznane 
czasowniki używane w mowie 
zależnej. 

 Przedstawić dokładne i bardziej 
ogólne wyniki przeprowadzonej 
ankiety. 

 

 
SB: lekcja 8.3 

(s. 112-114) 
 

 
WB: s. 64-65 

TB: s. 102-104 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 8 
Success 

Vocabulary, 
Communica-

 
 Czasowniki 

złożone z trzech 

elementów 
 Sukces 

  
 Poprawnie używać poznanych 

czasowników złożonych, które 

składają się z trzech części. 
 Interpretować znaczenie zdjęć w 

 
SB: vocabulary 
(s. 115), 

communication 
(s. 116), writing 

 
TB: s. 104-106 
TRB: photocopiable 

resources 
 



 

tion & Writing 

 

 Udział w 

dyskusji 
 List formalny 

 

podręczniku. 

 Wziąć aktywny udział w dyskusji 
na temat sukcesu. 

 Napisać formalny list z 
referencjami. 

 

(s. 157) 
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Unit 8 
Success 
Review & 

Practice 
 

Powtórzenie materiału z rozdziału 8. 

 
SB: reference 
(s. 117), review 
(s. 118) 

 
WB: s. 66-67 
TB: s. 106 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 9 
Crime 
Lesson 9.1 

Legal madness 
 

 
 Przestępczość 
 Prawo 
 Ubezpieczenia 

 

  
 Wyrażać i uzasadniać swoje 

opinie na tematy związane z 
przestępczością. 

 Odpowiedzieć na pytania 
dotyczące ubezpieczeń oraz 
opowiedzieć o próbie wyłudzenia 
odszkodowania. 

 

 
SB: lead-in 
(s. 119), lekcja 
9.1 (s. 120) 

 

 
WB: s. 68 
TB: s. 107-109 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 9 
Crime 
Lesson 9.1 
Legal madness 

 

 
 Przestępczość 
 Opowiadanie 

anegdoty z 
przeszłości 

 

 
 Zdania z 

before/after 
 

 
 Stosować zdania typu participle 

clauses, by opisywać sekwencję 
zdarzeń. 

 Opowiadać krótkie anegdoty, 

stosując odpowiednie wyrażenia, 
by utrzymać zainteresowania 
słuchaczy. 

 

 
SB: lekcja 9.1 
(s. 121-122) 
 

 
WB: s. 69 
TB: s. 108-109 
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Unit 9 
Crime 
Lesson 9.2 
It's a mystery! 
 

 
 Zagadki 
 Spekulowanie 

na temat 
wydarzeń z 
teraźniejszości i 

przeszłości 
 Przymiotniki 

złożone 
 

 
 Czasowniki 

modalne – 
prawdopodob
ieństwo 
(formy 

teraźniejsze i 
przeszłe) 

 

 
 Wyrażać przypuszczenia i 

hipotezy dotyczące wydarzeń z 
przeszłości. 

 Wyjaśniać powody popełniania 
przestępstw. 

 Tworzyć i stosować przymiotniki 
złożone. 

 
SB: lekcja 9.2 
(s. 123-125) 
 

 
WB: s. 70-71 
TB: s. 110-112 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 9 

 
 Sherlock 

 
 Zdania 

 
 Przedstawić podstawowe 

 
SB: lekcja 9.3 

 
WB: s. 72-73 



 

Crime 

Lesson 9.3 
The real 

Sherlock? 
 

Holmes 

 Wyrażanie 
przypuszczeń 

 Udział w 
dyskusji 

 

przydawkowe 

(typy 
defining i 

non-defining) 
 

informacje na temat Sherlocka 

Holmesa. 
 Parafrazować zdania, używając 

zdań przydawkowych. 
 Odpowiedzieć na pytania 

dotyczące imion i nazwisk: 
powiedzieć, czy podoba mu się 
własne imię i nazwisko, wyjaśnić, 
dlaczego ludzie zmieniają 

nazwiska itd. 

 Aktywnie brać udział w dyskusji 
(rozpoczynać, prowadzić i 
kończyć dyskusję) na temat 
związany z przestępczością.  

 

(s. 126-128) 

 
 

TB: s. 112-114 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 9 
Crime 
Vocabulary, 

Communica-

tion & Writing 
 

 
 Nagłówki 

prasowe 
 Zagadki 

 Opis 

wydarzenia 
 

  
 Poprawnie używać poznanych 

słów, które często pojawiają się w 
nagłówkach prasowych. 

 Próbować rozwiązać zagadki w 

podręczniku (zadawać pytania, 
formułować hipotezy). 

 Napisać notatkę prasową z 
opisem wydarzenia. 

 

 
SB: vocabulary 
(s. 129), 
communication 

(s. 130), writing 

(s. 158) 
 

 
TB: s. 114-115, 117 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 9 
Crime 
Review & 

Practice 

 

Powtórzenie materiału z rozdziału 9. 

 
SB: reference 
(s. 131), review 
(s. 132) 

 

 
WB: s. 74-75 
TB: s. 116 
TRB: photocopiable 

resources 
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Unit 10 

Mind 
Lesson 10.1 
Head games 
 

 
 Przeczucia i 

wrażenia 
 Sztuczki 

magiczne 
 

  
 Dobrać cytaty do zdjęć, które 

ilustrują oraz wyjaśnić ich 
znaczenie. 

 Wyrazić swoją opinię na temat 
zjawisk paranormalnych, hipnozy 
itp. 

 

 
SB: lead-in 

(s. 133), lekcja 
10.1 (s. 134-135, 
ćw. 1-3) 
 

 
WB: s. 76 

TB: s. 118-121 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 
Mind 

 

 Przedstawianie 
przekonań i 

 

 Zaimki 
zwrotne 

 

 Poprawnie używać zaimków 
zwrotnych. 

 

SB: lekcja 10.1 
(s. 135-136, ćw. 

 

WB: s. 77 
TB: s. 119-121 



 

Lesson 10.1 

Head games 
 

opinii 

 Dłuższa 
wypowiedź 

 

 each other 

 

 Wygłosić dłuższą wypowiedź, 

stosując różnorodne wyrażenia 
służące do wyrażania opinii i 

poglądów. 
 

4-13) 
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Unit 10 
Mind 
Lesson 10.2 
Persuasion 

 

 

 Reklamy 
 Sytuacje 

hipotetyczne 
 Przekonanie 

 

 

 Zdania 
warunkowe z 
unless, 
supposing, 

as long as, 
provided 
that, even if 

 

 

 Rozmawiać na temat trików 
stosowanych przez 
supermarkety. 

 Odpowiadać na pytania 

dotyczące reklam i marketingu. 
 Poprawnie stosować poznane 

typy zdań warunkowych z 

bardziej zaawansowanymi 
spójnikami. 

 Przekonywać innych słuchaczy do 
swoich poglądów i propozycji. 

 

 

SB: lekcja 10.2 
(s. 137-139) 
 

 

WB: s. 78-79 
TB: s. 121-123 
TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 

Mind 
Lesson 10.3 
My digital 

memory 
 

 
 Lifelogging 

 Wyrażenia ze 
słowem mind 

 Wyrażanie 

planów i życzeń 
na przyszłość 

 

 
 Formy 

wyrażające 
przyszłość 

 

 
 Wypowiadać się na tematy 

związane ze zdjęciami, np. 
opisywać ważne dla siebie 
zdjęcia. 

 Poprawnie stosować poznane 
wyrażenia z mind. 

 Opisywać plany, nadzieje i 
marzenia na przyszłość. 

 

 
SB: lekcja 10.3 

(s. 140-142) 
 

 
WB: s. 80-81 

TB: s. 124-125 
TRB: photocopiable 
resources 

 

  
1(59) 

 
Unit 10 

Mind 
Vocabulary, 
Communica-

tion & Writing 
 

 
 Słowa, których 

pisownia 
sprawia 
trudność 

 Opisywanie 
ludzi 

 Rozprawka 
typu „za i 
przeciw” 

 

  
 Poprawnie stosować i zapisywać 

słowa, których pisownia sprawia 
trudność. 

 Opisywać ludzi oraz ich sposoby 

uczenia się. 
 Napisać rozprawkę typu „za i 

przeciw” na jeden z tematów 
podanych w podręczniku. 

 

 
SB: vocabulary 

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

(s. 159) 
 

 
TB: s. 125-127 

TRB: photocopiable 
resources 
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Unit 10 
Mind 

Powtórzenie materiału z rozdziału 10. 

 

SB: reference 
(s. 145), review 

 

WB: s. 82-83 
TB: s. 126 



 

Review & 

Practice 
 

(s. 146) TRB: photocopiable 

resources 
 

 


