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PODRĘCZNIKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na rok szkolny 2020/21 przygotowaliśmy podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej. 

Dostępne będę dwa kursy dla klas I - nowy kurs Shine On! oraz wciąż aktualny kurs Explore Treetops.

Dla klas IV przygotowaliśmy nowy kurs Link oraz kurs Steps Plus z rozbudowanym zeszytem ćwiczeń.    

Dodatkowo specjalnie dla klas VII – równolegle dostępny będzie nowy kurs Link 

oraz kolejne poziomy kursów Steps Plus i Team Up Plus. 

Wszystkie kursy dostępne będą w ramach dotacji MEN i są zgodne z wymogami prawa oświatowego.
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Nowoczesne
rozwiązania

Zawiera:
•  melodyjne piosenki
•  gry i animacje
•  porady dla rodziców
•  karty pracy do zadań 
    manualnych

Strona internetowa
www.oup.com/elt/shineonpoland

Zeszyt ćwiczeń 
zróżnicowane, atrakcyjne ćwiczenia, 
z naklejkami i kartami pracy

To unikalne połączenie sprawi, że zarówno praca 
na lekcji jak i odrabianie pracy domowej będzie 
dla ucznia przyjemnością.

Zawiera:
•  naklejki
•  słowniczek obrazkowy
•  zadania dla fast-finishers
•  gry
•  karty pracy do zadań 
    manualnych

Podręcznik
z kodem dostępu do cyfrowego odzwierciedlenia 

Dla uczniaDla ucznia

Shine On! to nowy pełen humoru kurs dla klas I-III szkoły 
podstawowej, stworzony dla grup na zróżnicowanym poziomie 
językowym. Oferuje rozwiązania, które pomagają nauczycielowi 
rozwijać mocne strony ucznia i dają każdemu dziecku szansę 
zabłysnąć!
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Play together, learn together, 

sing together, shine together!

Wszechstronny ROZWÓJ POZNAWCZY I JĘZYKOWY 
•  Melodyjne piosenki i dowcipne historyjki 
•  Prace projektowe rozwijające małą i dużą motorykę 
•  Zadania „Think” motywujące do wyrażania własnej opinii

Wzmacnianie procesów pamięciowych poprzez MUZYKĘ
•  Słownictwo wprowadzane za pomocą piosenek i animacji video 
•  Zabawne ćwiczenia „Chant & move” 
•  Zadania komunikacyjne z wykorzystaniem zwrotów z piosenek 

WSPARCIE I ZACHĘTA do pracy dla każdego ucznia 
•  Okazja do zaprezentowania własnych osiągnięć dzięki zadaniom „Be a Mega Star” 
•  Nauka współpracy poprzez pracę w parach i grupach 
•  Zadania „English at home” umożliwiające zaangażowanie rodzica

więcej str. 8 - 13

z cyfrowym
odzwierciedleniem

z cyfrowym
odzwierciedleniem

z cyfrowym
odzwierciedleniem

z cyfrowym
odzwierciedleniem

Zobacz w katalogu:

http://elt.oup.com/catalogue/items/local/pl/shine-on-pl
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Hit!

Oprogramowanie do tablic interaktywnych 

Classroom Presentation Tool
Interaktywna wersja podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

Strony z podręcznika z dostępem do nagrań audio i video 
- gwarancja pełnego zaangażowania uczniów w naukę.

Bogate, kolorowe materiały dodatkowe będą nieocenioną pomocą w prowadzeniu ciekawych i angażujących 
lekcji. Dodatkowo umożliwią nauczycielowi wprowadzenie materiału językowego w sposób dostosowany 
do różnych stylów uczenia się: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego.

Dla nauczycielaDla nauczyciela

Teacher’s Power Pack
Zawiera:
•  przewodnik nauczyciela z pomniejszonymi
    stronami z podręcznika
•  płyty Class Audio CDs
•  kody dostępu do Classroom Presentation Tool
   i Teacher’s Resource Centre

Pomniejszone strony z podręcznika ucznia 
– duże ułatwienie podczas prowadzenia lekcji

Wskazówki dla nauczyciela jak pracować 
z uczniami o zróżnicowanych umiejętno-
ściach (mixed ability) 

Zabawy motywujące do wypowiedzi ustnej

Pomysły na praktyczne powtórzenia

Propozycje ciekawych gier

Informacje o dodatkowych materiałach 
do wykorzystania na lekcji 

+
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Teacher’s Resource Centre
Nowoczesna platforma z testami 
i materiałami do kopiowania 

Zawiera:
•  testy na dwóch poziomach trudności 
    standard & challenge
•  książkę nauczyciela w wersji PDF
•  rozkłady materiału, plany wynikowe 
    i kryteria oceniania
•  pliki MP3 z nagraniami do podręcznika
•  word & picture cards
•  vocabulary & grammar worksheets
•  story worksheets
•  video culture worksheets
•  CLIL worksheets
•  craft worksheets
•  klucze odpowiedzi do zadań 
    w zeszycie i kartach pracy Testy standard & challenge

Dostępne na dwóch różnych poziomach trudności, 
uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów

Dla nauczycielaDla nauczyciela

Play together, learn together, 

sing together, shine together!

Nowość

Hit!
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Dla rodzicówDla rodziców
Strona internetowa
www.oup.com/elt/oxfordparents

Plakaty

Flashcards

Teacher’s Resource Pack
Zawiera:
•  zestaw storycards i flashcards
•  plakaty

Zmień naukę 
w zabawę!

Storycards
Ułatwiają prezentację historyjek i zawierają 
podpowiedzi, jak można je wykorzystać, aby 
w ciekawy sposób zaangażować uczniów

Pacynka 

duży pies Megabyte
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Nowość

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Multisensoryczność: 
- flashcards (metoda idealna dla wzrokowców ułatwiająca
   zapamiętywanie słownictwa), 
- zabawy z pieskiem Megabyte i ćwiczenia Chant & move
   (angażujące kinestetyków), 
- melodyjne rymowanki (sprawdzające się 
   w pracy ze słuchowcami).

Prezentacja słownictwa
Piękne kolorowe ilustracje w pierwszej lekcji prezentują nowe słownictwo, a bohater kursu pies Megabyte motywuje 
dzieci do nauki poprzez zabawę. Ćwiczenia angażują różne zmysły, co sprzyja efektywniejszemu nauczaniu słownictwa.

Szukanie słówka 
z poprzedniej lekcji 
na ilustracji

Zabawy słowne utrwalające materiał 
z poprzedniego rozdziału (recycle)

Nauka i utrwalanie słownictwa 
za pomocą zabaw z kartami 
obrazkowymi (flashcards)

Zadanie typu Be a Mega Star, 
to doskonała okazja do zaprezen-
towania własnych osiągnięć wśród 
równieśników w klasie

Chant and move - aktywne utrwalanie 
słówek za pomocą melodyjnej rymo- 
wanki i zabaw ruchowych

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/pl/shine-on-pl/

Wejdź na stronę i posłuchaj 
przykładowych piosenek.
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Prezentacja struktury gramatycznej
Na tej lekcji bohaterowie książki Jack i Lucy wprowadzają 
dzieci w świat gramatyki poprzez kolorowe i zabawne 
ćwiczenia.

Prezentacja struktury 
gramatycznej przez Jacka i Lucy

Utrwalenie słownictwa i struktury 
gramatycznej
Na trzeciej lekcji uczniowie utrwalają materiał z dwóch 
pierwszych lekcji poprzez oglądanie zabawnych animacji 
towarzyszących piosence i pracę plastyczną (craft activity).

Ćwiczenia utrwalające 
nową strukturę gramatyczną

Indywidualne, kreatywne zadania 
podsumowujące materiał z dwóch 
pierwszych lekcji rozdziału

Piosenki utrwalają znajomość słownictwa 
i struktur gramatycznych.
 

Piosenka z zagadką jako 
narzędzie do utrwalenia 
słownictwa z poprzednich lekcji

Budowanie 
pewności i płynności 
językowej poprzez 
wspólne śpiewanie
i oglądanie animacji video
          do piosenki

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Spersonalizowane zadania typu Think, rozwijają 
umiejętności poznawcze i zachęcają do wyrażania 
własnych opinii w języku angielskim.

Twórcze Craft activity
- zadania plastyczne

Zeszyt ćwiczeń:
- dodatkowe ćwiczenia 
do każdej lekcji

- karty pracy do zadań 
manualnych 

Przewodnik nauczyciela:
- dodatkowe pomysły 
na wykorzystanie piosenki

- dodatkowe ćwiczenia
do kopiowania

Hit!
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Historyjka obrazkowa 
- nowe słownictwo
Lekcja w oparciu o historyjkę wprowadza nowe słownictwo   
i utrwala je w kontekście.

Utrwalenie słownictwa i gramatyki
Lekcja nie tylko utrwala materiał, ale również podejmuje 
ważne społecznie tematy: troska o innych, poczucie własnej 
wartości, współpraca, dzielenie się. Sekcje Everyday English 
wprowadzają proste funkcje językowe.

Doskonalenie umiejętności 
językowych poprzez zabawną 
historyjkę (rozumienie ze słuchu,  
rozumienie tekstu pisanego 
i mówienie)

Think, to też ćwiczenie rozwi- 
jające kompetencje XXI wieku: 
- kreatywność 
- komunikację
- współpracę
- krytyczne myślenie

Utrwalenie słownictwa 
z poprzedniej lekcji 
za pomocą melo-
dyjnej piosenki

Praca ze słownictwem 
z poprzedniej lekcji 
z wykorzystaniem kart 
obrazkowych

Zabawne ćwiczenie 
interaktywne (uczeń 
podąża za usłyszanymi 
wskazówkami)

Zeszyt ćwiczeń:
- naklejki utrwalające 
słownictwo

Przewodnik nauczyciela:
- wskazówki do kart pracy 
do utrwalania słownictwa 
i gramatyki na trzech 
poziomach trudności!

Teacher’s Resource Pack:
- Storycards z pytaniami 
ułatwiającymi nauczycielowi 
prezentację historyjki oraz 
sprawdzenie zrozumienia jej 
przez dzieci
- dodatkowe pomysły do pracy 
z mixed ability classes

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Everyday English - ćwiczenie funkcji językowych, kształ-
towanie umiejętności i zachowań społecznych poprzez 
pracę w parach (odgrywanie dialogu) z wykorzystaniem 
praktycznych zwrotów

Utrwalenie zwrotów użytecznych 
w codziennych sytuacjach 
- kształtowanie właściwych 
postaw społecznych (Our Values)

Hit!

Hit!
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Zintegrowane kształcenie 
przedmiotowo-językowe CLIL
Lekcja łączy treści z różnych dziedzin zawartych w nowej 
podstawie programowej.

Prezentacja słownictwa 

Revision 
Lekcja zawiera angażujące i motywujące ćwiczenia 
gramatyczne i leksykalne utrwalające materiał z rozdziału.

Interaktywne ćwiczenia 
sprawdzające rozumienie

Gry/zagadki językowe
Spersonalizowane
ćwiczenia Sekcja English at home - 

pozwala na zaangażowanie 
rodziców w proces nauczania

Zeszyt ćwiczeń
- słowniczek 
obrazkowy do lekcji

Think - ćwiczenia kształcące umiejętności 
poznawcze i językowe - gry, rebusy, zagadki, 
zadania interaktywne

Kreatywne zadania rozwijające małą 
i dużą motorykę dostosowane do 
możliwości poznawczych uczniów

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Przewodnik nauczyciela:
- wskazówki jak pracować 
z uczniami o zróżnicowanych 
potrzebach edukacyjnych
- zabawy motywujące 
do wypowiedzi ustnej

Teacher’s Resource Centre
- testy dostępne na dwóch 
poziomach trudności
 

Praca w parach z wykorzystaniem 
nowego słownictwa
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i projekty rozwijające kreatywność

Prezentacja nowego słownictwa 
za pomocą zdjęć i materiału 
dźwiękowego

Ćwiczenia sprawdzające rozumienie

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Bogato ilustrowane strony z ćwiczeniami prezentują różne aspekty kultury i życia codziennego krajów anglojęzycznych.

Lekcje kulturowe 

Przewodnik nauczyciela:
- zawiera ćwiczenia urozmaicające 
lekcje typu warmers, fillers
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Udział w przedstawieniu daje każdemu dziecku 
możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć
- unikalna cecha podręcznika Shine On!

Przedstawienie zawiera piosenki z podręcznika 
umożliwiające uczniom powtórzenie materiału

Przedstawienie na zakończenie roku szkolnego
Nauka poprzez zabawę, to doskonały sposób na powtórzenie materiału i zaangażowanie uczniów.

Gry utrwalające słownictwo
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Prezentacja słownictwa za pomocą 
zdjęć i materiału dźwiękowego Tradycyjne piosenki, wierszyki

i rymowanki utrwalają zapamiętywanie

Gry, rebusy i zagadki pomocne w nauce słownictwa

Rozwijające kreatywność projekty, 
którymi uczeń może pochwalić się 
w domu 

Strony przykładowe - podręcznik, klasa I

Tradycje i zwyczaje
Podręcznik zawiera trzy lekcje okolicznościowe: Halloween, Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Dodatkowe zadania 
wykorzystują zwroty 
związane z tematem lekcji

Zadania plastyczne uruchamiają wyobraźnię 
uczniów, dzięki czemu z łatwością zapamiętują
treści z lekcji.
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Vocabulary Structure Value CLIL Topic

Starter Unit  
Hello!

Jack, Lucy, Uncle Alex, Megabyte, hello, hi, 
goodbye, tree, house, tree house

What’s your name? I’m (Jack).

Hello / Hi / Goodbye, (Jack).

How old are you? I’m (seven).

We are friendly.

Unit 1  
At School

book, pen, desk, pencil, rubber, bag, 
notebook, chair, board, clock 

ruler, pencil case, crayon, picture

CLIL:  in, on

What is it? It’s a (book).

A (crayon), please. Thank you.

CLIL:   The (book) is in the (bag).  
The (pen) is on the (desk).

We put away 
our things.

Maths: position 
of objects

Unit 2  
Colourful Food

strawberry, cherry, blueberry, orange, 
lemon, pear, banana, apple, Colours, 
balloon, rainbow  

purple, pink, brown, grey

CLIL:  black, white

It’s a lemon. 

It’s an apple.

What colour is it? It’s (red).

Look! Well done!

CLIL:  (Black) and (white) make (grey).

We take care. Art: mixing 
colours

Culture 1  
Our Art Class

wool, paper, brush, paint, glue, apron The (paint) is (orange).

Unit 3 
Cool Toys!

doll, ball, kite, teddy, bike, rocket, scooter, 
car, castle, puzzle

plane, train, boat, helicopter

CLIL:  wood, metal, plastic, cardboard

It’s a (red ball).

It’s my / your turn.

CLIL:  It’s made of (wood).

We take turns. Science: 
materials

Unit 4   
Let’s Count!

girl, shell, boy, sandcastle, sun, spade, 
bucket, bird, Numbers 1–10, swimsuit, 
windsurfer

CLIL:  plus, equals

How many (shells)? Two.

Please help. OK!

CLIL:  (Five) plus (three) equals (eight).

We help others. Maths: simple 
addition

Culture 2  
Our Playground

see-saw, climbing frame, swings, slide, 
tunnel, roundabout

I like the (slide).

Unit 5  
My Body

head, �ngers, face, body, arms, hands, legs, 
feet, hair, heart 

eyes, ears, mouth, nose

CLIL:  face paint

Touch your (head)!

Shake your (arms)!

I’m sorry. That’s OK.

CLIL:   I’ve got (a white face).  
I’ve got (green eyes).

We are active. Art: face-paint 
designs

Unit 6  
Animals

monkey, lion, elephant, zebra, snake, hippo, 
gira�e, tortoise, spider, butter�y  

tiger, kangaroo, bear, penguin

CLIL:  baby, big, small

This is a (lion). 

This is an (elephant).

Watch out!

CLIL:  It’s got (small eyes).

We are careful. Science: baby 
animals

Culture 3
At the Farm

duck, goat, sheep, pony, chicken, rabbit My favourite animal is the (rabbit).

Unit 7
My Family

uncle, aunt, grandpa, dad, sister, brother, 
mum, grandma, man, woman

dog, cat, hamster, �sh

CLIL:  family tree

Who’s this? This is my (brother).

How are you? I’m �ne, thank you.

CLIL:   He’s my (brother).  
She’s my (sister).

We respect 
others.

History: a family 
tree

Unit 8
Feeling Good

sad, happy, hungry, cold, hot, bored, tired, 
thirsty, excited, angry

fast, slow, noisy, quiet

CLIL:  exercise

She’s (happy). He’s (sad). 

I’m (hungry).

Here you are. Thanks. You’re welcome.

CLIL:   Are you (tired)? 
Yes, I am. / No, I’m not.

We are kind. Science: e�ects  
of exercise

Play: Tortoise 
and Rabbit

race, go, grass

Units 1–8 Revision

He’s / She’s got (big legs). 

Units 1–8 Revision

Happy 
Halloween!

pumpkin, witch, cat, bat, spider, ghost Happy Halloween!

It’s Christmas! star, present, decoration, tree, bell, candle Merry Christmas!

Happy Easter! egg, �owers, bunny, basket, chocolate,  
hot cross bun

Happy Easter!

Shine On! dla klasy I Syllabus

Strony przykładowe - podręcznik, klasa INowość

Spis treści
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Connect your learnin
g to the real world! 

Link to nowoczesny kurs dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, stworzony dla nauczycieli, 
którzy poszukują skutecznych metod pracy z uczniami ery cyfrowej poruszającymi się    
w świecie nowoczesnych technologii. Przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty                
od IV klasy i rozwija kompetencje kluczowe XXI wieku. 

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu już od IV klasy

•  zadania w formacie egzaminacyjnym – zarówno otwarte, 
   jak i zamknięte 
•  lekcje Repetytorium 
•  próbne arkusze egzaminacyjne 

Komfort pracy i pełne zaangażowanie ucznia dzięki 
bogatej obudowie cyfrowej 

•  Teacher’s Resource Centre – bogactwo zasobów 
   dla nauczyciela, w jedym miejscu w sieci
•  Online Practice – interaktywne zadania z informacją 
   zwrotną i komunikacja z grupą 
•  podręcznik w wersji cyfrowej i sekcje Online Link 

Wsparcie w doskonaleniu umiejętności tworzenia 
wypowiedzi pisemnej 

•  nauka pisania krok po kroku 
•  ćwiczenie wszystkich form wypowiedzi pisemnej 
   wymaganych na egzaminie 
•  zadania My Writing Project stymulujące kreatywność 

Zestaw sprawdzonych narzędzi do diagnozy 
i oceny umiejętności ucznia 

•  porady dotyczące oceniania w książce nauczyciela 
   i Teacher’s Resource Centre 
•  pakiet testów dla nauczyciela i Online Progress Test 
   po każdym rozdziale dla ucznia 
•  rozwijanie umiejętności samooceny w podręczniku
   i online

Dla uczniaDla ucznia
Materiały ćwiczeniowe
z dostępem do 
Online Practice 
i materiałów video

Podręcznik
z cyfrowym odzwierciedleniem
i dostępem do nagrań audio 

Więcej na str. 19
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Dla nauczycielaDla nauczyciela
Teacher’s Resource Centre
z dostępem do Online Practice

Zawiera:
•  książkę nauczyciela 
•  Teacher’s Resource Planner – mapę zasobów dostępnych 
    w komponentach ucznia i nauczyciela do wykorzystania 
    przy planowaniu zajęć     
•  karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami (m.in. słownictwo, 
    gramatyka, czytanie, pisanie, projekty, zadania do filmów) 
•  unikalny program oceniania, w tym bogaty zestaw testów 
    i ocenianie kształtujące
•  materiały dotyczące rozwijania umiejętności tworzenia 
    wypowiedzi pisemnej 
•  nagrania audio i video (Culture, Real English, historyjki 
    animowane) 
•  klucze odpowiedzi do zadań
•  dodatkowe ćwiczenia na słownictwo i gramatykę 
   Vocabulary and Grammar Reinforcement / Extension
    worksheets 

Teacher’s Resource Planner 

Hit!

+

Koncentracja uczniów 
na jednym ćwiczeniu 
dzięki funkcji Focus, 
która umożliwia prezen- 
tację wybranego ćwicze- 
nia w powiększeniu na 
całym ekranie, tak aby 
jego treść była widoczna 
dla wszystkich, nawet 
dla uczniów w ostanich 
ławkach dużych klas

Classroom Presentation Tool pomaga zaangażować 
uczniów i usprawnić lekcje:

Elastyczna prezentacja odpowiedzi do zadań - wyświe-
tlanie jednej po drugiej lub wszystkich na raz (zgodnie 
z upodobaniami i stylem nauczania) 

Save0:00

Ćwiczenia wymowy. Pracuj nad poprawną 
wymową: nagraj swoich uczniów i zachęć ich 
do porównania swoich wypowiedzi ze wzorem

Done

www.oup.com

Łatwe planowanie lekcji.
Zapisz swoje notatki lub linki internetowe bezpo-
średnio na stronie i używaj ich podczas prowadzenia 
lekcji. Załóż konto użytkownika i sprawnie przygotuj 
się do lekcji

Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablicę interaktywną

Zawiera:
•  podręcznik i materiały ćwiczeniowe z kluczem odpowiedzi 
•  nagrania audio i video 
•  gry interaktywne

Hit!

Ułatwia
odtwarzanie 
audio i video
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Dla nauczycielaDla nauczyciela

Connect your learnin
g to the real world! 

Książka nauczyciela zawiera strony 
z podręcznika ucznia – duże ułatwienie 
podczas prowadzenia lekcji

Class Audio CDs
Nagrania audio dostępne są zarówno 
na płytach CD jak i w Teacher’s Resource Centre

Teacher’s Power Pack
Książka nauczyciela z dostępem do Classroom 
Presentation Tool i Teacher’s Resource Centre

Zawiera:
•  książkę nauczyciela z pomniejszonymi stronami 
    z podręcznika
•  Class Audio CDs
•  kody dostępu do Classroom Presentation Tool 
    i Teacher’s Resource Centre 
•  wskazówki do zadań dla fast finishers - poziomowane 
    ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych (trzy stopnie trudności)

Zawarte w książce wskazówki do zadań każdego 
rozdziału pozwalają przygotować ciekawe zajęcia 
oraz podpowiadają, jak dostosować materiał zawarty 
w podręczniku do potrzeb uczniów.  

Link VII writing tasks
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dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Słownictwo
Lekcja wprowadza pierwszą partię słownictwa oraz utrwala je w różnorodnych ćwiczeniach. Wykorzystując nowe 
wyrażenia leksykalne uczeń doskonali również umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia.  

Sekcja Your World - odniesienie do osobistych 
doświadczeń ucznia poprzez pytania związane    
z tematem lekcji

Prezentacja słownictwa w Vocabulary box 
oraz w oparciu o kolorowe i ciekawe zdjęcia

Sekcja Memorize - utrwalanie słownictwa 
za pomocą piosenki (gry, rebusu, zagadki) 
z wykorzystaniem metody Total Physical 
Response (learning by doing)

Utrwalanie słownictwa i struktur gramatycznych 
z poprzednich lekcji metodą porównywania               
- szukanie podobieństw i różnic

Budowanie i poszerzanie zasobu 
leksykalnego ucznia  - kolokacje

Doskonalenie znajomości słownictwa 
poprzez ćwiczenie umiejętności rozumie-
nia ze słuchu, przetwarzania informacji 
(mediacja) oraz mówienia

Sekcja Online Link - poszerzanie wiedzy          
z lekcji o informacje wyszukane w Internecie

!
EGZAMIN !
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Gramatyka
Lekcja wprowadza nowe zagadnienie gramatyczne 
i utrwala je za pomocą multisensorycznych ćwiczeń.

Angażujące ćwiczenie Reactivate 
odwołujące się do piosenki 
z poprzednich zajęć 

Słownictwo
Uczniowie doskonalą słownictwo w powiązaniu            
z zagadnieniem gramatycznym poprzez praktyczne 
ćwiczenia na mówienie, pisanie i czytanie.

Utrwalanie struktury 
gramatycznej 

Wskazówki - techniki uczenia 
się i zapamiętywania słow- 
nictwa

Prezentacja słownictwa 
- ilustracje oraz Vocabulary boxKlarowne graficzne 

przedstawienie zasad 
gramatycznych 

Online Link - wykorzystanie 
technologii informacyjno
-komunikacyjnych na lekcjach

!
Sekcja Memorize - zabawna 
forma utrwalania materiału!

Multisensoryczność w nauczaniu 
- duża różnorodność ćwiczeń 
angażujących wszystkie zmysły. 

Sekcje Speaking również 
w lekcjach gramatycznych!

Materiały ćwiczeniowe:
- zadania w formacie 
egzaminacyjnym 
już od klasy IV 
- rozumienie ze słuchu

dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Gramatyka
Lekcja wprowadza i utrwala materiał z zakresu gramatyki przy pomocy różnorodnych ćwiczeń, również w formacie 
egzaminacyjnym.

EGZAMIN !

Sekcja Reactivate - nawiązanie 
do materiału z poprzedniej lekcji

Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie 
tekstu w formie zadań otwartych - 
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Utrwalanie gramatyki poprzez angażujące 
ćwiczenia otwarte i zamknięte, przygoto-
wane w formacie egzaminacyjnym

EGZAMIN !

Mediacja - przetwarzanie informacji

Prezentacja nowej struktury gramatycznej 
za pomocą różnych metod:
- historyjka i tabelka - dla wzrokowców
- animacja - dla wzrokowców i słuchowców

! Sympatyczne postacie 
wprowadzają dzieci 
w świat gramatyki

Online Link - rozwijanie autonomii 
ucznia poprzez ćwiczenia interaktywne 
- chat room/discussion forum
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Materiały ćwiczeniowe:
- różnorodne zadania 
gramatyczne na trzech 
poziomach trudności
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Powtórka „na półmetku”
Lekcja Halfway Review podsumowuje materiał z pierw-
szych pięciu lekcji rozdziału w formie gier i zabaw. Syste-
matyczne powtórki gwarantują lepsze przyswojenie mate-
riału, a nauczycielowi pomagają na bieżąco monitorować 
postępy ucznia.

Rozumienie tekstu pisanego 
oraz wypowiedź pisemna
W tej lekcji uczniowie budują pewność siebie, zaczy-
nają naukę pisania od prostych ćwiczeń opartych      
na pracy z modelowym tekstem i rozwijają zasób 
swojego słownictwa. 

Gry, piosenki, rebusy, zagadki, krzyżówki

Pisanie stanowi ogromne wyzwanie dla uczniów 
na egzaminie ósmoklasisty. Kurs Link zapewnia skuteczne 
przygotowanie do egzaminu poprzez naukę pisania 
krok po kroku. 

Praca z tekstem modelowym:
- zadania prawda / fałsz
- uzupełnianie luk
- zadania otwarte 

EGZAMIN !

Writing basics - pierwszy krok do nauki 
pisania w rozdziale:
- etapy powstawania pracy pisemnej
- wskazówki 
- przygotowanie uczniów do pracy 
z dłuższą  formą wypowiedzi pisemnej 
w lekcji 5i
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Materiały ćwiczeniowe:
- powtórka na półmetku 
rozdziału - zabawne 
krzyżówki, rebusy, 
piosenki, gry

dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Funkcje jezykowe
Lekcja Everyday English prezentuje funkcje językowe   
i utrwala je za pomocą dialogu, materiału video 
oraz praktycznych ćwiczeń.

Lekcja kulturowa
Lekcja wprowadzająca uczniów w świat tradycji 
i obyczajów krajów anglojęzycznych.

Sekcja Your World - spersonalizowane zadanie 
otwarte jako propozycja rozpoczęcia zajęć

Wprowadzenie i utrwalenie funkcji 
językowych - dialog, materiał video, 
i ćwiczenia umożliwiające wykorzy-
stanie poznanych funkcji w różnych 
sytuacjach

Nawiązania do doświadczeń ucznia, 
porównywanie kultur

Atrakcyjny materiał videoWyrażenia leksykalne zebrane 
w przejrzystej tabeli
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Elastyczność pracy z podręcznikiem
Zadania oznaczone kółkiem, to ćwiczenia niezbędne 
do zrealizowania nowej podstawy programowej.

3
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Wypowiedź pisemna 
- lekcja projektowa
Lekcja łączy naukę pisania z pracą projektową                    
oraz prezentacją efektów pracy uczniów (praca                     
w grupach  i publiczna prezentacja to ważne elementy 
nowej podstawy programowej).

Lekcja powtórzeniowa
Lekcja Revision utrwala materiał leksykalno 
-gramatyczny oraz funkcje językowe wprowadzone 
w rozdziale. 

- materiały modelowe: notatki, plakat, 
  ogłoszenie, zaproszenie, e-mail, wpis na blogu
- wskazówki
- etapy przygotowania do pracy pisemnej
- prezentacja projektu na forum klasy

Sekcja Reactivate - systematyczna 
powtórka z elementami rywalizacji

Zadania w formacie egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Elementy samooceny ucznia

Wspieranie autonomii ucznia w sekcji 
English in the real world

Utrwalanie nowych umiejętności za pomocą 
multisensorycznych ćwiczeń. 
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Materiały ćwiczeniowe: 
- cała strona zadań 
powtórzeniowych 
- słownictwo, gramatyka 
i funkcje językowe

dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Powtórka egzaminacyjna
Lekcja zawiera zadania w formacie egzaminacyjnym 
m.in.:
- rozumienie ze słuchu - wybór wielokrotny
- znajomość funkcji językowych - dobieranie
- znajomość środków językowych - wybór wielokrotny,
  układanie zdań z podanych elementów. 

Tabele gramatyczne 
oraz słowniczek
Zebranie struktur gramatycznych 
i najważniejszych wyrażeń leksykalnych 
z rozdziału.

EGZAMIN !

Czytelna tabela z prezentacją struktur 
gramatycznych z wyjaśnieniem w języku 
polskim

SH
IN

E 
O

N
!

LI
N

K 
ST

EP
S 

PL
U

S

Materiały ćwiczeniowe:
- zadania w formacie egzaminacyjnym 
już od klasy IV - rozumienie ze słuchu,
znajomość środków językowych
i rozumienie tekstu pisanego
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dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe 
- materiały ćwiczeniowe, klasa IV

- zadania z materiałem video
- ćwiczenia egzaminacyjne 
  z części Znajomość funkcji 
  językowych
- ćwiczenia fonetyczne 
  (doskonalenie wymowy)

Communication Skills 
- ćwiczenia doskonalące 
umiejętność komunikacji

Study Skills - ciekawe lekcje 
wprowadzające uczniów w temat 
samooceny, monitoringu postępów 
i rozwijające samoświadomość 
ucznia

- zadania egzaminacyjne
  już od IV klasy
- zadania z wszystkich 
  części egzaminu
- uzupełnianie luk
- rozumienie tekstu pisanego
- wypowiedź pisemna
- wskazówki egzaminacyjne
- spersonalizowane ćwiczenia

EGZAMIN !
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Nowość

dla klasy VII

Słownictwo
Lekcja wprowadza kolejne zagadnienie gramatyczne 
i utrwala materiał przy pomocy dużej ilości ćwiczeń 
na różnych poziomach trudności.

Jasne i klarowne cele rozdziału

•  Nowe słownictwo, które prezentowane jest w Vocabulary 
box pojawia się w trakcie lekcji w kilku ćwiczeniach - 
Recycle.

•  Poprzez ćwiczenia wprowadzające uczniowie sami 
odkrywają znaczenie słów.

•  Zadania w formacie egzaminacyjnym.

Rozumienie tekstu pisanego
Lekcja zawiera różnorodne typy ćwiczeń na rozumienie 
tekstu pisanego - od wpisu na blogu do artykułu z gazety. 
Teksty utrwalają materiał leksykalny wprowadzony          
na poprzedniej lekcji. 

Utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji 
oraz zasygnalizowanie zagadnień gramatycz-
nych, które pojawiają się w kolejnej lekcji 

Sekcja Repetytorium 
- ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym 

Sekcja Your World - zadania wprowadzające 
w temat omawiany na lekcji

Sekcja Online Link - pytania otwarte, wspierające 
autonomię uczniów, zachęcające do dyskusji       
w klasie lub online z wykorzystaniem narzędzi 
dostępnych w Online Practice

Sekcja Glossary - słowniczek zawierający 
dodatkowe i trudniejsze wyrażenia leksy-
kalne, ćwiczone później w sekcji Culture   
i Vocabulary Booster

Zadanie sprawdzające 
ogólne rozumienie tekstu 
oraz umięjętność wyszu-
kiwania szczegółowych 
informacji

Vocabulary Box - 15-18 nowych słów 
zebranych w jednym miejscu

Sekcja Memorize - wskazówki dla ucznia 
w języku polskim - techniki na szybką         
i skuteczną naukę słownictwa

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

EGZAMIN !

EGZAMIN !

Online Practice:
- dodatkowe ćwiczenia leksykalne 
- nauczyciel może monitorować dyskusję uczniów 
  na wybrane tematy poprzez forum dyskusyjne 
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•  Prezentacja gramatyki idealna dla klas o zróżnicowa-
nym poziomie zaawansowania (mixed ability classes) 
w formie tabeli, dialogu i nagrania.
•  Praca ze słownikiem.

Gramatyka
Lekcja prezentuje zagadnienia gramatyczne za pośred-
nictwem dialogu między bohaterami kursu. Przejrzyste   
i zwięzłe objaśnienia gramatyczne znajdują się w tabelach 
- prezentując zarówno formę jak i użycie danego zagad-
nienia gramatycznego. 

Rozumienie ze słuchu
 i poszerzenie słownictwa
Lekcja wprowadza kolejną partię materiału leksykalnego 
zaprezentowaną w Vocabulary box. Uczeń ma możliwość 
utrwalania nowego materiału doskonaląc jednocześnie 
wszystkie umiejetności w krótkich ćwiczeniach na słuchanie, 
czytanie, mówienie i pisanie.

Krótkie i zabawne zadanie typu Warm Up 
utrwala słownictwo z poprzedniej lekcji

Przejrzysta tabela  gramatyczna 

Struktura gramatyczna
jest wprowadzona 
w kontekście poprzez 
dialog

Słownictwo zebrane w Vocabulary box

Ćwiczenie na mówienie - użycie form 
gramatycznych w praktyce

Zadania gramatyczne w formacie 
egzaminacyjnym - znajomość środków językowych

Sekcja Your World - pytania wprowadzające uczniów 
w temat lekcji lub do wyboru - krótki test powtarzają-
cy materiał leksykalno-gramatyczny z poprzednich 
lekcji (do pobrania z Teacher's Resource Centre)

Sekcja Online Link - wyszukiwanie 
wiadomości w internecie - pogłę-
bianie wiedzy i samodzielności 
ucznia

Możliwość zastosowania nowopoznanego słownictwa 
w praktyce poprzez mówienie o swoich doświadczeniach

Nowość

dla klasy VII

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

EGZAMIN !

EGZAMIN !

Rozumienie ze słuchu

EGZAMIN !

Materiały ćwiczeniowe:
- dodatkowe ćwiczenia gramatyczne
(również na Online Practice)
- dodatkowe ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu 
oraz słownictwo (również na Online Practice)
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• Indukcyjna metoda nauczania gramatyki - uczeń samodzielnie 
odkrywa reguły gramatyczne w oparciu o tekst lub nagranie.
•  Praca w parach - ćwiczenie na poprawianie błędów.
•  Zadania dla fast finishers.
•  Nauka pisania "krok po kroku" - w tej lekcji uczeń poznaje strukturę 
wypowiedzi pisemnej wraz z typowymi wyrażeniami i tworzy krótką 
wypowiedź pisemną. Jest to forma przygotowania do następnej 
lekcji (5h), w której uczeń doskonali umiejętność pisania.

Gramatyka
Druga lekcja gramatyczna w rozdziale nie tylko prezentuje 
struktury przy użyciu tabeli, ale również pozwala na ich 
utrwalenie poprzez różnorodne ćwiczenia. 

Funkcje językowe
Lekcja Everyday English zawiera materiał video, który 
ilustruje użycie funkcji językowych wprowadzanych w tej 
lekcji. Poprzez różnorodne ćwiczenia uczniowie mają 
okazję doskonalić swoje umiejętności.

Powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji 

•  Dwustopniowa praca z materiałem video.
•  Mnóstwo okazji do ćwiczenia funkcji 
językowych i mówienia.

Unikalna sekcja Look - prezentacja różnic 
w użyciu danych form gramatycznych jako 
dodatkowe wsparcie dla ucznia

Mediacja - zadanie w formacie egzaminacyjnym, przetwarzanie 
informacji to kluczowy element nowej podstawy programowej 

Ćwiczenie doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu. 
Uczniowie przewidują co się wydarzy w materiale video 
przed jego obejrzeniem

Funkcje językowe zebrane 
w formie tabeli wraz z przykładami

Funkcje językowe w praktyce

Zamieszczone przykłady pomagają uczniom w 
tworzeniu własnych form wypowiedzi pisemnych

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

Nauka pisania krok po kroku 
z równoczesnym utrwalaniem 
struktury gramatycznej

!

!

EGZAMIN !

Teacher’s Resource Centre:
- dodatkowe karty pracy - Everyday 
English worksheets
- wskazówki do zadań fast finishers
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Rozumienie tekstu 
pisanego oraz słownictwo
Lekcja wprowadza kolejną partię leksyki utrwalanej 
poprzez pracę z tekstem.

Wypowiedź pisemna
Uczeń kontynuuje naukę pisania krok po kroku z lekcji 5e poprzez:
•  powtórzenie słownictwa,
•  przeczytanie modelowego tekstu,
•  zapoznanie się ze strukturą pracy pisemnej (informal letter), 
•  własną wypowiedź pisemną.

Prezentacja słownictwa w Vocabulary box 
- ćwiczenie umiejętności odkrywania znacze- 
nia słów z kontekstu

Tłumaczenie wyrazów
i fragmentów zdań 

Online Link - narzędzie do pogłębiania 
tematu omawianego na lekcji 
oraz do dzielenia się opinią z rówieśnikami

Utrwalanie słownictwa 

Sekcja Improve Your Writing 
- wskazówki dotyczące poprawnej 
struktury wypowiedzi pisemnej

Modelowy tekst wraz 
z kluczowym słownictwem 
i strukturą wypowiedzi pisemnej

Etapy pracy nad wypowiedzią pisemną 
przygotowujące do wykonania właściwego 
zadania

Online Link  - możliwość wykorzystania 
tego ćwiczenia do realizacji projektu

Nowość

dla klasy VII

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

EGZAMIN !

EGZAMIN !

Materiały ćwiczeniowe:
- dodatkowe teksty do czytania pozwalają na doskona-
lenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i utrwalają 
poznane słownictwo

Online Practice:
- dodatkowe ćwiczenia w grupie doskonalące 
umiejętność pisania i wysyłania wiadomości e-mail
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Lekcja powtórzeniowa
Lekcja Revision utrwala struktury leksykalno
-gramatyczne oraz funkcje językowe wprowadzone 
w rozdziale.

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

Online Practice:
- dodatkowe ćwiczenia podsumowujące 
Test Yourself na Online Practice. 

Wskazówki egzaminacyjne w języku polskim

Sprawdzenie znajomości słownictwa z rozdziału 

Funkcje językowe ćwiczone w formie 
krótkich dialogów

Repetytorium
Lekcja przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty. 
Zawiera zadania w formacie egzaminacyjnym 
i polecenia w języku polskim.

EGZAMIN !

Lekcja zawiera przykłady ćwiczeń 
z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Materiały ćwiczeniowe:
- lekcja egzaminacyjna - zadania 
z wszystkich części egzaminu 
ósmoklasisty

Zadania w formacie egzaminacyjnym 

EGZAMIN !

Mediacja - przetwarzanie informacji 
wraz z elementami tłumaczenia

EGZAMIN !

Utrwalenie obydwóch struktur gramatycznych 
wprowadzonych w rozdziale
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Grammar Reference 
Reguły gramatyczne po polsku, z przykładami 
i dodatkowymi ćwiczeniami po każdym rozdziale 
- unikalna cecha kursu Link. 

Słowniczek
Lista słówek z transkrypcją, tłumaczeniem 
oraz podziałem na sekcje po każdym rozdziale.

Nowość

dla klasy VII

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

Lekcja kulturowa
Porównanie polskich i angielskich tradycji i zwyczajów.

Prace projektowe jako podsumowanie tematyki 
rozdziału - dwa tematy projektu do wyboru. 

Ćwiczenie umiejętności czytania 
ze zrozumieniem i słuchania

Materiał video do lekcji
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Nowość

dla klasy VII

Strony przykładowe 
- materiały ćwiczeniowe, klasa VII

Zadanie na różnych poziomach 
trudności - w formacie egzaminacyjnym

Ćwiczenia egzaminacyjne z części 
Funkcje językowe w oparciu o mate-
riał video oraz ćwiczenia doskonalące 
wymowę

Wypowiedź pisemna 
- metoda „krok po kroku” również w zeszycie ćwiczeń
- różnorodne zadania egzaminacyjne (wiadomość, 
ogłoszenie, zaproszenie , wpis na blogu etc)

Lekcja kulturowa zilustrowana materiałem 
video wraz z ćwiczeniami w formacie 
egzaminacyjnym

EGZAMIN !

EGZAMIN !

EGZAMIN !
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dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Spis treści
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Spis treści

Nowość

dla klasy VII

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII
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Co nowego w kursie?Co nowego w kursie?

Steps Plus to:

SKUTECZNA NAUKA w atrakcyjnej formie
•  przejrzysty układ graficzny
•  właściwe proporcje między teorią a praktyką
•  dużo dobrej zabawy na lekcjach angielskiego

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY I OCENY umiejętności ucznia
•  porady dotyczące oceniania w książce nauczyciela 
•  bogaty pakiet testów
•  rozwijanie umiejętności samooceny w podręczniku i materiałach ćwiczeniowych

PEŁNE PRZYGOTOWANIE do egzaminu
•  strategie uczenia się i zadania typu egzaminacyjnego
•  kompleksowa powtórka w lekcjach Steps to Success
•  dużo zadań utrwalających struktury gramatyczne

Video w Skills Steps i Culture Steps  
Filmy video w lekcjach dotyczących kultury i rozwijających cztery sprawności 
językowe, to więcej okazji do urozmaiconego wprowadzenia i utrwalenia 
materiału językowego oraz zaangażowania uczniów. Animacje pomagają 
zrozumieć wprowadzone zasady gramatyczne.

Vlog

Filmy kulturowe
Animacje gramatyczne

Steps Plus to udoskonalona edycja najchętniej wybieranego podręcznika  
do nauki języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, zgodnego        
z wymogami ustawy „Prawo oświatowe” i zapewniającego pełne wsparcie    
w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie cechy kursu 
cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane,               
a dzięki wprowadzonym ulepszeniom, kurs jest jeszcze lepiej dostosowany 
do aktualnych potrzeb.

Hit!

Materiały video dostępne są w Oxford Teacher’s Club.

Nowy poziom

Krok w dobra strone!, ,
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Dla nauczycielaDla nauczyciela

Więcej stron i zadań
w materiałach ćwiczeniowych 
Jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
już od IV klasy! 

Poszerzona zawartość tradycyjnego zeszytu ćwiczeń
już od IV klasy daje uczniom więcej możliwości 
utrwalenia materiału.

Cyfrowe odzwierciedlenie
podręcznika
Podręcznik dostępny jest również w wersji elektronicznej,
dzięki czemu nauczycielowi wygodniej prowadzić lekcje 
w klasie.

Oxford Teachers’ Club
Baza dodatkowych materiałów dla nauczyciela
do wykorzystania na lekcji:
•  książka nauczyciela
•  testy i narzędzia diagnostyczne
•  nagrania audio i klucze odpowiedzi
•  karty pracy:
     - słownictwo
     - gramatyka
     - czytanie
     - pisanie
     - projekty

Teacher’s Power Pack
Książka nauczyciela

z Class Audio CDs i z kodem 
do Classroom Presentation Tool

https://elt.oup.com/teachers/stepsplus 

Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie do tablic interaktywnych 

Interaktywna wersja podręcznika ucznia, 
pozwoli łatwo zaangażować klasę.

Strony przykładowe: 48 - 51

Nagrania audio mp3 dostępne są na

www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow

Hit!

EGZAMIN !

Nowe, bogatsze materiały ćwiczeniowe zawierają m.in.:
•  dodatkowe strony z  ćwiczeniami gramatycznymi 
    Grammar Steps
•  karty pracy do filmów video
•  powtórki materiału wraz z samooceną Self evaluation
•  sekcje Assessment for learning - pomocne w rozwijaniu
    umiejętności oceny własnych postępów i planowaniu
    dalszej pracy
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

Słownictwo
Lekcja Words, words, words wprowadza nowe słownictwo za pomocą kolorowych zdjęć i materiału dźwiękowego. 
Słownictwo utrwalane jest poprzez różnorodne ćwiczenia wzmacniające procesy zapamiętywania (grupowanie 
wyrazów, dopasowywanie, układanie zdań, mind mapping).

Dodatkowe ćwiczenie Extra Steps 
dla uczniów, którzy pracują szybciej 
na lekcji (fast finishers)

Kolorowe zdjęcia
ilustrujące słownictwo

Ćwiczenia utrwalające 
z wykorzystaniem audio

Połączenie nauki słownictwa 
z elementami gramatycznymi 
- np. there is/are, prepositions etc.
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa 7

Gramatyka z mówieniem
Lekcja Grammar Steps 1 with Speaking wprowadza nowe struktury gramatyczne i utrwala je poprzez ćwiczenia 
o różnym poziomie trudności. Dodatkowo uczeń ćwiczy nowe formy w tzw. kontekście czytając teksty umieszczone 
w lekcji i wykonując zadania doskonalące rozumienie tekstu pisanego.

Gramatyka w praktyce - ciekawe 
teksty o autentycznych miejscach, 
ludziach i wydarzeniach

Prezentacja nowych struktur 
gramatycznych w kontekście

Utrwalanie form gramatycznych 
również poprzez ćwiczenia 
na mówienie 

Zadania utrwalające gramatykę 
w formacie egzaminacyjnym

EGZAMIN ! Dodatkowe propozycje ćwiczeń z wykorzysta-
niem nowej struktury gramatycznej, związane 
z tematem lekcji 

Tabela struktury gramatycznej

EGZAMIN !

Zestawienie struktur gramatycznych 
z całego podręcznika (strony końcowe)
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Sprawności językowe 
Lekcja Skills Steps łączy ćwiczenie wszystkich sprawności językowych - począwszy od czytania poprzez 
słuchanie, aż do umiejętności pisania. 

Ćwiczenia doskonalące rozumienie 
tekstu pisanego (reading & listening) 
połączone z nauką słownictwa

Ćwiczenie dłuższej wypowiedzi pisemnej:
- modelowy tekst
- struktura wypowiedzi (wpis na blogu)
- budowanie banku wyrażeń
- praca w parach

Wpis na blogu - ćwiczenia przygotowujące 
do egzaminu ósmoklasisty (wypowiedź 
pisemna) 

Przydatne zwroty w jednym miejscu

Dodatkowe zadanie leksykalne 
połączone z tłumaczeniem 

Strony przykładowe - podręcznik, klasa 7

Dodatkowe zadania w formacie 
egzaminu ósmoklasisty 

EGZAMIN !

EGZAMIN !
Zadania w formacie egzaminacyjnym
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Gramatyka
Lekcja Grammar Steps 2 wprowadza kolejne zagadnienie gramatyczne i utrwala materiał przy pomocy 
dużej ilości ćwiczeń.

Zadania w formie egzaminu 
ósmoklasisty - uzupełnianie luk

Zadania doskonalące mówienie także 
w lekcjach gramatycznych

Tekst ilustrujący użycie danej
struktury gramatycznej

Strony przykładowe - podręcznik, klasa 7

Przejrzysta prezentacja użycia nowej struktury gramatycznej 
w postaci tabeli z wyjaśnieniami w języku polskim EGZAMIN !

Zadania utrwalające gramatykę 
w formacie egzaminacyjnym

EGZAMIN !
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Sprawności językowe 
Lekcja Skills Steps rozwija wszystkie sprawności językowe i utrwala materiał wprowadzony w poprzednich lekcjach.

Cały wachlarz ciekawych i motywujących do pracy 
ćwiczeń, utrwalających słownictwo i gramatykę

Spersonalizowane zadania odwołujące się 
do doświadczeń ucznia

Różnice w słownictwie między brytyjskim i amerykańskim 
angielskim wraz z tłumaczeniem

Strony przykładowe - podręcznik, klasa 7

Egzamin ósmoklasisty 
- rozumienie ze słuchu

Interesujący materiał video wraz z ćwiczeniami 

EGZAMIN !

Hit!
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Repetytorium
Lekcja powtórzeniowa Steps to Success składa się z zadań w formacie egzminacyjnym, które jednocześnie 
utrwalają materiał z rozdziału i przygotowują do egzaminu.

Liczne wskazówki egzaminacyjne dla uczniów

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu pisanego

W kursie Steps Plus znajdują się wszystkie 
formy wypowiedzi pisemnej zawarte           
w Informatorze egzaminacyjnym

Use of English - znajomość 
środków językowych 

Strony przykładowe - podręcznik, klasa VII

Układanie zdarzeń w kolejności 
(przykład zadania egzaminacyjnego) 

EGZAMIN !

Lista najważniejszych wyrażeń 
leksykalnych z rozdziału

Samoocena ucznia - ważny element 
procesu kształcenia, zgodny z wytycz-
nymi nowej podstawy programowej

Dodatkowe ćwiczenia z obrazkami 
utrwalające słownictwo

EGZAMIN !
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Strony przykładowe - podręcznik, klasa 7

Powtórka kumulatywna 
Lekcja Review zawiera dwie strony ćwiczeń utrwalających materiał nie tylko z danego rozdziału,
ale także wraca do najważniejszych zagadnień z poprzednich rozdziałów (tzw. spiralne utrwalanie materiału).

Znajomość środków językowychRozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego

Kumulatywne 
powtórki gramatyczne 
na końcu książki
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Strony przykładowe -  podręcznik, klasa 7Spis treści
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Strony przykładowe 
- materiały ćwiczeniowe, klasa 7

Różnorodne ćwiczenia gramatyczne 
- Grammar Steps - zadania w formacie 
egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN ! Skills Steps to Exam Success - zadanie 
otwarte i zamknięte ze wszystkich części 
egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Zadania gramatyczne na trzech 
poziomach trudności

Zestawienie dwóch struktur 
gramatycznych w jednym ćwiczeniu

Karty pracy do materiału video 
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Strony przykładowe - materiały ćwiczeniowe, klasa 7

Rozumienie ze słuchu - zadania w formacie 
egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Wypowiedz pisemna
- zadania w formacie 
egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Elementy samooceny 

Próbny egzamin ósmoklasisty (arkusze)
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Strony przykładowe 
- materiały ćwiczeniowe, klasa 4

Nowe, poszerzone materiały ćwiczeniowe 
dla czwartej klasy - teraz aż 96 stron!

Samoocena ucznia - ćwiczenia 
sprawdzające poziom opanowania 
słownictwa, gramatyki oraz funkcji 
językowych z rozdziału

Zadania do materiału video 
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Strony przykładowe 
- materiały ćwiczeniowe, klasa 4

Assessment for learning - materiał 
pozwalający uczniowi ocenić poziom 
swoich umiejętności oraz wykorzystać 
tę wiedzę do dalszego rozwoju

Puzzles - zadania utrwalające materiał 
w zabawnej formie - krzyżówki, gry, rebusy



SERWIS INTERNETOWY 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,
zapraszamy do serwisu Szkoła Podstawowa, 
gdzie prezentujemy informacje na temat nowości wydawniczych 
Oxford University Press dla szkół podstawowych oraz bieżące 
informacje oświatowe. 

Znajdą tam Państwo między innymi:
• szczegółowe informacje o nowych podręcznikach 
  i ich komponentach 
• materiały dodatkowe dla nauczycieli
• informacje na temat egzaminu ósmoklasisty 
  i programy nauczania 
• informacje o szkoleniach i konferencjach 
  metodycznych oraz nagrania ze szkoleń online

Aby dowiedzieć się więcej, 
zapraszamy na naszą stronę internetową. 

https://elt.oup.com/feature/pl/nowa_szkola/ 

KONTAKT Z REPREZENTANTEM 
Zapraszamy do kontaktu z zespołem 
Konsultantów, którzy zaprezentują 
publikacje z oferty wydawnictwa
i odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

        /oupeltglobal

GDZIE ZAMAWIAĆ?
Dyrektorom szkół polecamy

zakup podręczników i ćwiczeń
w ramach dotacji MEN na platformie

www.eduzamowienia.pl
- naszego wyłącznego importera

– firmy POLANGLO.

Pełna oferta wydawnictwa
dostępna jest w sklepie internetowym

edugaleria.pl

www.polanglo.pl

Serwis dla
szkół podstawowych


