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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
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Online Practice:
- dodatkowe ćwiczenia leksykalne 
- nauczyciel może monitorować dyskusję uczniów 
  na wybrane tematy poprzez forum dyskusyjne 



•  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
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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)



• 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
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Nauka pisania krok po kroku 
z równoczesnym utrwalaniem 
struktury gramatycznej
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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



Lekcja powtórzeniowa
Lekcja Revision utrwala struktury leksykalno
-gramatyczne oraz funkcje językowe wprowadzone 
w rozdziale.
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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

Utrwalenie obydwóch struktur gramatycznych 
wprowadzonych w rozdziale

Zadania w formacie egzaminacyjnym 
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Repetytorium
Lekcja przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty. 
Zawiera zadania w formacie egzaminacyjnym 
i polecenia w języku polskim.
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Lekcja zawiera przykłady ćwiczeń 
z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty
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Materiały ćwiczeniowe:
- lekcja egzaminacyjna - zadania 
z wszystkich części egzaminu 
ósmoklasisty

Mediacja - przetwarzanie informacji 
wraz z elementami tłumaczenia
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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.
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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


