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Wstęp
Publikacja Bank Pomysłów jest uzupełnieniem 
kursu dla szkoły podstawowej Junior Explorer. 
Przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy chcą 
wzbogacać swój warsztat pracy. Znajdą tu oni 
przede wszystkim różnorodne ćwiczenia utrwalające 
materiał z poszczególnych rozdziałów, pomysły 
na dodatkowe aktywności, gry i zabawy oraz 
wskazówki do wykorzystania w pracy zarówno 
z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami, którzy mają 
problemy z nauką języka obcego.

Bank Pomysłów jest kontynuacją publikacji pod tym 
samym tytułem, która towarzyszy podręcznikowi do 
klasy czwartej. Głównym celem Banku Pomysłów 
– podobnie jak poprzedniej części  – jest pomoc 
przy wspieraniu uczniów, z uwzględnieniem różnic 
wynikających ze sposobu i tempa uczenia się oraz 
specjalnych potrzeb edukacyjnych. Karty pracy 
w niniejszej publikacji są również podzielone 
według tego samego klucza. 

Publikację otwierają dwa artykuły – pierwszy 
dotyczy pracy z uczniami zdolnymi, drugi zaś 
porusza zagadnienie pracy z uczniami słabszymi, 
których jednak nie możemy zaliczyć do grupy dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Artykuły te 
są próbą odpowiedzi na pytania, jak rozpoznawać 
takich uczniów i w jaki sposób organizować pracę 
na lekcji i poza nią, aby jak najlepiej wykorzystać 
potencjał dzieci i zmotywować je do pracy. Wskazują 
też, gdzie w kursie Junior Explorer nauczyciel może 
znaleźć zadania wspierające obie grupy uczniów.

Zasadniczą częścią Banku Pomysłów są ćwiczenia 
podzielone na trzy grupy. Ćwiczenia te biorą pod 
uwagę zróżnicowane potrzeby uczniów. Zadania 
w każdej części podzielone są na osiem kart pracy, 
odpowiadających kolejnym rozdziałom podręcznika 
Junior Explorer.

Część Reinforcement Tasks zawiera przede 
wszystkim zadania związane z różnymi 
stylami uczenia się. Ćwiczenia te, podobnie jak 
w materiałach dla klasy czwartej, są oznaczone 
symbolami, które informują, dla jakiej grupy 
uczniów, ze względu na ich preferencje sensoryczne, 
są one odpowiednie:

   symbol ten oznacza zadania dla uczniów 
najlepiej zapamiętujących to, co zobaczą, czyli 
u których dominuje zmysł wzroku przy nauce;

   to symbol wskazujący zadania dla dzieci, 
u których podczas uczenia się dominuje 
zmysł słuchu, w związku z tym dzieci te 
najefektywniej uczą się przez słuchanie lub 
mówienie; 

   wskazuje zadania dla uczniów, którzy są 
kinestetykami ruchowymi, a więc najlepiej 
przyswajają wiedzę, kiedy mogą być aktywni 
fizycznie;

   oznacza zadania dla kinestetyków 
emocjonalnych, czyli tych, którzy mają 
potrzebę odnoszenia się podczas nauki do 
swojego życia i doświadczeń. 

Oprócz zadań związanych ze stylami uczenia się 
część ta zawiera również proste ćwiczenia (dryle 
językowe), które utrwalają zagadnienia leksykalne 
bądź gramatyczne. 

Wszystkie zadania z części Reinforcement Tasks 
mogą być z pewnością wsparciem dla nauczyciela 
w pracy z uczniami mniej zdolnymi. Zarówno 
dopasowanie typu zadania do preferencji 
sensorycznych ucznia, jak i wykorzystanie prostych 
zadań, które przez wielokrotne powtórzenia 
utrwalają poznane struktury językowe, może pomóc 
słabszym dzieciom przyswoić poznawany materiał. 

Część Reinforcement Tasks jest zakończona 
wskazówkami dla nauczyciela Reinforcement Tasks 
Guidelines. Znajdują się tu wskazówki dotyczące 
wykonania poszczególnych zadań z kart pracy oraz 
propozycje zabaw, gier i innych aktywności, które 
mogą poprzedzać lub wieńczyć wykonane zadanie, 
często angażując różne kanały zmysłowe. 

Consolidation & Extension to zadania przeznaczone 
głównie dla uczniów, którzy dobrze sobie radzą 
z materiałem i potrzebują dodatkowych ćwiczeń 
o nieco wyższym stopniu trudności. Należy przy tym 
pamiętać, że istotnym aspektem pracy z uczniem 
zdolnym jest stopniowanie poziomu trudności 
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oraz niepowielanie zadań utrwalających materiał 
na tym samym poziome. Zadania z tej części mogą 
być również wykorzystane do pracy z całą klasą, 
na przykład do utrwalenia materiału lub jako 
dodatkowa praca domowa. Niektóre ćwiczenia 
z tej grupy są także dostosowane do preferencji 
sensorycznej uczniów. Informacje o tym, które to 
zadania oraz jak można je wykorzystać w pracy 
z uczniami, są zawarte w części Consolidation & 
Extension Tasks Guidelines.

W części Special Needs znajdują się zadania 
przeznaczone przede wszystkim dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
w szczególności dla dzieci mających problemy 
dyslektyczne. Ćwiczenia te wykorzystują różne 
techniki do doskonalenia pisowni, czytania oraz 
utrwalania poznawanego słownictwa i struktur 
gramatycznych. 

Bank Pomysłów dzięki różnorodnym typom ćwiczeń 
daje nauczycielowi możliwość indywidualnego 
podejścia do uczniów i ich potrzeb, bez konieczności 
szukania inspiracji w innych źródłach. Pomysły 
na dodatkowe aktywności, popularne w tej 
grupie wiekowej zabawy czy gry z elementami 
współzawodnictwa mogą dodatkowo uatrakcyjnić 
lekcje języka angielskiego i wykorzystać pozytywne 
emocje do nauki języka obcego.

Wstęp
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Aleksandra Dziewicka

Uczeń zdolny jest dzieckiem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, wymaga więc 
indywidualizacji nauczania oraz szczególnych 
form i metod pracy dydaktycznej. Obecnie w wielu 
szkołach są realizowane programy wspierające 
uczniów zdolnych oraz tworzone innowacje 
pedagogiczne mające na celu pobudzenie 
kreatywności uczniów i rozwój ich zdolności. Działają 
również projekty o zasięgu krajowym koncentrujące 
się na wspieraniu ucznia zdolnego. Wybrane aspekty 
pracy z uczniem zdolnym zostały także uwzględnione 
w zapisach prawnych. 

Podstawowa praca z uczniem zdolnym odbywa 
się w relacji uczeń–nauczyciel, na ogół w klasie lub 
grupie zróżnicowanej pod względem możliwości 
intelektualnych oraz – co za tym idzie – potrzeb 
edukacyjnych. Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela 
jest rozpoznanie uczniów zdolnych i takie 
zorganizowanie sposobu pracy na lekcjach, a także 
zajęciach pozalekcyjnych, aby rozwijać ich zdolności. 
Zaangażowanie nauczyciela jest niewątpliwie 
ważnym elementem wpływającym na sukces w pracy 
z uczniem zdolnym. 

Uczeń zdolny

Jest wiele definicji opisujących pojęcie „uczeń 
zdolny”. Z pewnością uczeń wybitnie zdolny 
charakteryzuje się wysoką inteligencją, jest twórczy 
i na ogół ma silną motywację do nauki. Uczniowie 
zdolni uczą się szybciej i łatwiej niż pozostali, 
a także wykazują wyższy poziom wiedzy niż norma 
oczekiwana w ich wieku. Niektórzy uczniowie zdolni 
wyróżniają się na tle klasy, ale są też dzieci, które nie 
ujawniają swoich zdolności, aby dopasować się do 
reszty grupy. 

Można wyróżnić uczniów uzdolnionych 
wszechstronnie i kierunkowo (w danej dziedzinie). 
Takimi zdolnościami kierunkowymi są między innymi 
uzdolnienia językowe. Przyjmuje się, że uzdolnienia 
językowe nie są jedną cechą, ale zespołem cech, 
które bazują na procesach przetwarzania informacji, 
co stanowi podstawę uczenia się języków obcych. 
Uczniów uzdolnionych językowo cechuje między 
innymi zdolność zapamiętywania znacznej ilości 
materiału, umiejętność wnioskowania indukcyjnego, 

czyli określania reguł języka na podstawie przykładu, 
wrażliwość gramatyczna, czyli umiejętność 
rozpoznawania funkcji słów w zdaniu, oraz zdolność 
kodowania fonetycznego, czyli przechowywania 
i przywoływania materiału językowego z pamięci. 
Uczniowie uzdolnieni językowo to również 
uczniowie kreatywni, którzy potrafią dostrzegać 
informacje ważne i związki między nimi, stosować 
poznane reguły w nowym kontekście oraz 
poszukiwać różnorodnych sposobów rozwiązywania 
dostrzeżonego problemu. 

Uczeń zdolny, jak każdy inny, potrzebuje motywacji 
do pracy. Motywacja może wynikać z zainteresowań 
i potrzeb ucznia. W wypadku języka obcego 
może to być zainteresowanie kulturą danego 
kraju czy też chęć poznania języka ze względu na 
jego użyteczność. Ten rodzaj motywacji dotyczy 
na ogół uczniów starszych. Motywacja uczniów 
młodszych opiera się na czynnikach zewnętrznych, 
do których należą przede wszystkim warunki 
szkolne, środowisko rówieśnicze, a także środowisko 
rodzinne. Wymienione tutaj warunki szkolne dotyczą 
głównie nauczycieli. Uczeń uzdolniony, wobec 
którego są stawiane odpowiednie wymagania 
dostosowane do jego możliwości intelektualnych, 
ma szansę na rozwinięcie zdolności i jak najpełniejsze 
wykorzystanie swojego potencjału. 

Jak rozpoznać ucznia zdolnego

Rozpoznawanie uczniów uzdolnionych powinno 
odbywać się przez wykorzystanie różnych narzędzi. 
Jest to proces złożony, wymagający odpowiedniego 
czasu. Celem diagnozy w wypadku uczniów zdolnych 
jest odkrycie ich predyspozycji i potencjału, co daje 
możliwość zaplanowania działań wspierających. 
Istnieją przynajmniej dwa kryteria rozpoznawania 
u uczniów wybitnych zdolności: psychologiczne, 
obejmujące stosowanie testów psychologicznych 
badających poziom inteligencji i zdolności 
specjalnych, oraz pedagogiczne, odwołujące się do 
osiągnięć ucznia. 

Pierwsze z nich wykorzystuje narzędzia i testy, 
które badają głównie poziom intelektualny oraz 
uzdolnienia specjalne. Diagnozy dokonuje psycholog 
szkolny lub specjalista z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Wyniki takiej diagnozy są 
niewątpliwie rzetelną i trafną informacją na temat 

Praca z uczniem zdolnym
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zdolności ucznia, należy jednak pamiętać, że 
opieranie się na danych pochodzących jedynie z tego 
rodzaju pomiaru jest niewystarczające do pełnego 
poznania dziecka. 

Nauczyciel języka obcego może wykorzystać do 
diagnozy Test uzdolnień do nauki języków obcych lub 
Test zdolności językowych przeznaczony dla uczniów 
starszych. Należy przy tym pamiętać, że jest to jedno 
z narzędzi, które powinno być uzupełnione innymi 
metodami. 

Głównym elementem drugiego podejścia, czyli 
pedagogicznego, jest obserwacja szkolnych osiągnięć 
ucznia, a taką możliwość mają przede wszystkim 
nauczyciele w szkołach. Nauczyciel ma sposobność 
obserwowania ucznia podczas lekcji, przez dłuższy 
czas, w trakcie wykonywania różnych zadań. Pozwala 
mu to poznać zarówno sferę intelektualną, jak 
i osobowościową, co nie jest możliwe podczas testów 
czy egzaminów. Nie bez znaczenia w identyfikacji 
ucznia zdolnego są też informacje uzyskane od 
rodziców, grupy rówieśniczej czy też samego ucznia. 

Jaką funkcję w rozpoznawaniu ucznia zdolnego 
pełnią oceny szkolne? Oceny są głównie miarą 
zdolności do uczenia się i umiejętności akademickich. 
Wpływ na ocenę ma wiele czynników; często ocena 
w jednej szkole nie jest porównywalna z oceną z tego 
samego przedmiotu w innej. W wypadku ocen jako 
narzędzi identyfikowania uczniów uzdolnionych dużo 
większą rolę może odgrywać ocena opisowa. 

Informację o uzdolnieniach dziecka mogą 
też stanowić jego osiągnięcia w konkursach 
czy olimpiadach. Wysokie wyniki w tego typu 
przedsięwzięciach świadczą bowiem zarówno o dużej 
wiedzy i umiejętnościach, jak również o wysokiej 
motywacji i dyscyplinie pracy.

Metody i formy pracy z uczniem zdolnym 

Po zdiagnozowaniu zdolności ucznia ważnym 
zadaniem nauczyciela jest wybór odpowiednich 
form i metod pracy. Dwie podstawowe formy 
pracy organizacyjnej z uczniem uzdolnionym to 
akceleracja oraz wzbogacanie.

Akceleracja (przyspieszanie) to np. wcześniejsze 
rozpoczynanie nauki, podwójna promocja 

(„przeskakiwanie” klas) czy też szybsze realizowanie 
materiału. 

Wzbogacanie to przystosowanie nauczania do 
możliwości intelektualnych ucznia. Forma ta oferuje 
przede wszystkim treści rozszerzające i pogłębiające 
tematy uwzględnione w planie nauczania. Zadaniem 
nauczyciela jest dostarczanie uczniowi zadań 
wykraczających poza program nauczania oraz 
uzupełniających go. 

Inną formą pracy z uczniem zdolnym jest 
grupowanie. Kryteriami grupowania mogą być 
poziom lub rodzaj zdolności. Kryterium stanu 
zaawansowania wiedzy jest często stosowane przy 
podziale na grupy na zajęciach z języka obcego. 

Polecane metody pracy z uczniem zdolnym to między 
innymi: 

metody aktywizujące – metoda problemowa, 
która wykorzystuje rozwiązanie jednego problemu 
do tworzenia i rozwiązywania innych, oraz metody 
heurystyczne umożliwiające rozwój twórczego 
działania, wykrywania nowych faktów i związków 
zachodzących między nimi, budowania i weryfikacji 
hipotez; 

metody indukcyjne pozwalające uczniom 
na odkrywanie znaczeń i stawianie hipotez (np. 
o działaniu języka);

praktyczne, np. metoda projektu, metody 
zadaniowe (np. stacje edukacyjne); 

metody rozwijające umiejętności 
komunikacyjne i społeczne, np. gry i zabawy 
dydaktyczne, trening twórczości, czyli burza mózgów, 
mapy myśli, pisanie kreatywne; 

metody umożliwiające ekspresję ucznia to 
między innymi udział w inscenizacjach, dramach, 
wykorzystanie środków plastycznych i muzycznych; 

metody ewaluacyjne pozwalające uczniowi ocenić 
stan swojej wiedzy.

Wspieranie ucznia zdolnego przez nauczyciela 

Zdecydowana większość pracy nauczyciela z uczniem 
zdolnym odbywa się na lekcji. Nauczyciel na lekcjach 
języka obcego może zatroszczyć się o potrzeby 

Praca z uczniem zdolnym



8

uczniów z wyższymi możliwościami intelektualnymi, 
podejmując różnego rodzaju działania: 

 y przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych 
zadań zarówno podczas pracy indywidualnej, jak 
i grupowej (można tu wykorzystać zadania z grupy 
Extension z publikacji Bank pomysłów lub 
zadania oznaczone gwiazdką w Zeszycie ćwiczeń 
Junior Explorer 5);

 y przydzielanie uczniom zdolnym zadań 
dodatkowych, przy czym należy pamiętać, 
aby dodatkowe zadania stanowiły dla dziecka 
wyzwanie, gdyż duża ilość zadań o podobnym 
stopniu trudności może powodować znużenie; 

 y dawanie uczniom zdolnym możliwości wyboru 
zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac 
dodatkowych, zarówno na lekcji, jak i do domu, 
np. liga zadaniowa – cotygodniowa lista zadań do 
samodzielnego rozwiązania;

 y różnicowanie stopnia trudności prac domowych 
i prac klasowych;

 y przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról, 
np. lidera grupy, asystenta w prowadzeniu lekcji, 
czy też umożliwienie uczniom samodzielnego 
prowadzenia fragmentów lekcji;

 y angażowanie uczniów zdolnych do pomocy 
uczniom słabszym;

 y rozwijanie kreatywności uczniów przez 
wykorzystanie gier, zabaw i projektów. 

Wspieranie ucznia zdolnego to również zachęcanie 
do różnego rodzaju aktywności pozalekcyjnej 
oraz organizowanie przez nauczyciela rożnego 
rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Działania, które może 
podejmować nauczyciel, to:

 y przygotowanie przez uczniów gazetek 
tematycznych, pomocy dydaktycznych oraz 
opracowań dotyczących życia szkoły;

 y indywidualne konsultacje z uczniem;
 y zachęcanie do pracy własnej, np. czytania 

czasopism czy literatury obcojęzycznej;
 y zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

i olimpiadach na różnych szczeblach;
 y organizowanie warsztatów dla uczniów 

przygotowujących się do udziału w konkursach;

 y oferowanie rożnych form zajęć pozalekcyjnych 
uczniom z uwzględnieniem specyfiki ich zdolności 
oraz zainteresowań;

 y zachęcanie uczniów do udziału w wycieczkach 
edukacyjnych (w wypadku języka obcego 
mogą to być przedstawienia teatralne w danym 
języku, filmy, zwiedzanie wybranych miejsc 
z informacjami podawanymi w języku obcym);

 y zajęcia prowadzone w szkole lub poza szkołą, 
organizowane przez instytucje wspierające naukę 
języków obcych.

Planując pracę z uczniem zdolnym, nauczyciel 
powinien wziąć pod uwagę jego wiek (drugi etap 
edukacyjny to czas, w którym oprócz rozwijania 
zainteresowań językowych kształtujemy ich 
samodzielność w nauce oraz kreatywność), 
preferencje (np. to, czy uczeń lubi rozwiązywać 
skomplikowane zadania gramatyczne, czy woli 
pisać twórcze teksty) oraz osobowość (np. czy 
dziecko lubi występować publicznie, czy woli pracę 
indywidualną). Bardzo istotne jest docenianie 
i podkreślanie osiągnięć uczniów oraz motywowanie 
ich do pracy, ale też stwarzanie przyjaznej atmosfery 
oraz zwracanie uwagi na harmonijny rozwój ucznia, 
nie tylko intelektualny, lecz także emocjonalny 
i społeczny. W pracy z uczniem uzdolnionym 
pomocna może być również współpraca oraz 
wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi 
nauczycielami. Duże znaczenie ma też systematyczna 
współpraca z rodzicami ucznia. Ważne jest, żebyśmy 
jako nauczyciele mieli świadomość, że to nasza 
postawa, inicjatywa i kreatywność w znacznym 
stopniu kształtują możliwości rozwijania zdolności 
u naszych uczniów.

 

Praca z uczniem zdolnym
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Aleksandra Dziewicka

W pracy pedagogicznej, niemalże w każdej 
klasie, spotykamy uczniów, którzy mają trudności 
w przyswojeniu wiedzy i w związku z tym nie osiągają 
zadowalających efektów w nauce. Nie zawsze są 
to dzieci, które możemy zaliczyć do grupy uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie 
ci nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie stwierdzono u nich dysfunkcji 
w funkcjonowaniu poznawczo-percepcyjnym (niższe 
niż przeciętne możliwości intelektualne, a także 
dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), nie 
mają też problemów zdrowotnych (dzieci przewlekle 
chore). Jeżeli trudności ucznia zostały zdiagnozowane 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mamy 
wtedy gotowe wskazania do pracy z uczniem. Jeżeli 
jednak tej diagnozy nie ma, sami musimy rozpoznać 
potrzeby ucznia. 

Uczniów tych często określamy jako słabszych. 
Wymagają oni szczególnej troski i uwagi ze strony 
nauczyciela. Przy właściwym wsparciu, rzetelnym 
rozpoznaniu ich potrzeb oraz dostosowaniu do 
tychże potrzeb metod pracy oni również mogą 
osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości, a przede 
wszystkim uwierzyć w swoje siły i zmobilizować się 
do nauki. 

Przyczyny trudności w nauce

Przyczyn trudności w nauce może być wiele, np.: 
niższe niż u innych dzieci możliwości intelektualne, 
wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej 
lub motywacji. Niepowodzenia szkolne mogą 
wynikać z cech osobowościowych i fizycznych 
ucznia lub też z uwarunkowań społecznych. 
Wyniki pracy dydaktycznej zależą niewątpliwie 
od samego ucznia, jego zdolności, umiejętności, 
zainteresowań, cech charakteru czy stanu zdrowia. 
Uczniowie, którzy mają trudności w nauce, to 
często dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, 
z opóźnieniami w procesach rozwoju umysłowego, 
mikrodeficytami rozwojowymi, zakłóceniami w sferze 
uczuć, motywacji i postaw, a także ze związanymi 
z nimi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym; 
to także dzieci z różnego rodzaju problemami 
zdrowotnymi. Należy przy tym pamiętać, że niektóre 
trudności uczniów mogą wynikać z indywidualnego 
tempa nabywania umiejętności. Zdarza się, że dziecko 

w pewnym okresie odbiega poziomem umiejętności 
od rówieśników, ale we właściwym czasie, przy 
odpowiednim treningu, jest w stanie je opanować. 

Bardzo duży wpływ na osiągnięcia szkolne ucznia ma 
środowisko społeczne, a zwłaszcza rodzina. Sytuacja 
materialna i bytowa rodziny, poziom świadomości 
wychowawczej, dbałość o dziecko i jego wychowanie, 
współpraca rodziny ze szkołą czy ewentualne sytuacje 
patologiczne to niewątpliwie czynniki warunkujące 
powodzenia lub niepowodzenia szkolne. Wraz 
z wiekiem ucznia rośnie również wpływ otoczenia, 
a przede wszystkim grup rówieśniczych na wyniki 
w nauce. 

Do czynników, które wpływają na naukę, należą 
również szkoła i nauczyciele. Szkoła może przyczyniać 
się do niepowodzeń szkolnych przez atmosferę 
(np. promowanie jedynie sukcesu edukacyjnego, 
brak poczucia bezpieczeństwa), niewystarczające 
wyposażenie placówki, złą organizację pracy 
pozalekcyjnej (brak lub niedostateczna ilość 
odpowiednich zajęć wspierających uczniów 
słabszych). Również zaniedbania w pracy nauczyciela, 
np. brak rozpoznania ucznia słabego i jego potrzeb, 
niedostosowanie do nich metod pracy czy nadmierny 
krytycyzm, mogą niekorzystnie wpłynąć na 
osiągnięcia dzieci. 

Pojawienie się niektórych z wyżej wymienionych 
czynników powoduje u ucznia uczucie zagrożenia, 
stres, lęk, a czasami nawet zachowania agresywne. 
Może to sprzyjać narastaniu niepowodzeń szkolnych 
oraz utrwalać obraz dziecka jako ucznia słabego, 
nieradzącego sobie z wymaganiami szkolnymi. 

Wspieranie ucznia słabszego przez 
nauczyciela 

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest 
dostrzeżenie symptomów trudności ucznia, 
określenie tych trudności oraz rozpoznanie 
indywidualnych potrzeb (jeśli nie zostały one 
zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną). Przy rozpoznawaniu potrzeb 
ucznia wskazana jest współpraca nauczyciela 
z innymi nauczycielami dziecka oraz specjalistami 
pracującymi w szkole, a także zebranie wiadomości 
o funkcjonowaniu dziecka w środowisku rodzinnym 
i współpraca z rodzicami dziecka. Źródłem informacji 
o uczniu, jego potencjale i potrzebach mogą być 

Praca z uczniem mniej zdolnym
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również rozmowy z nim, pogłębiona obserwacja ze 
strony nauczyciela, analiza prac ucznia, wyników 
nauczania, testy socjometryczne, ankiety, analiza 
frekwencji oraz wszelkich dostępnych dokumentów. 

Bardzo istotnym elementem pracy z uczniem 
słabszym jest stwarzanie sytuacji, które będą 
motywować go do nauki i które pozwolą 
uczniowi uwierzyć we własne siły oraz osiągnąć 
choćby drobne sukcesy. Do poznania ucznia, 
w szczególności jego słabych i mocnych stron, 
można wykorzystać elementy diagnozy SWOT. 
Umiejętnie przeprowadzona rozmowa pozwoli 
uczniowi uświadomić sobie, że oprócz trudności 
ma też mocne strony, co z pewnością może 
przyczynić się do wzmocnienia jego motywacji 
do nauki. Znajomość swoich słabych i mocnych 
stron może też być pierwszym krokiem do brania 
odpowiedzialności za proces uczenia się. Oczywiście 
właściwa motywacja i wyzbycie się lęków są 
istotne w nauce wszystkich przedmiotów, jednak 
nauka języka obcego jest procesem szczególnym – 
długotrwałym, wymagającym samodyscypliny, ale 
także dawania sobie prawa do popełniania błędów. 
Z tego więc powodu proces ten powinien odbywać 
się w taki sposób, aby uczeń słabszy otrzymywał 
wsparcie ze strony nauczyciela. Na wstępnym etapie 
nauki języka ważne jest, aby uczeń mniej zdolny 
dostawał od nauczyciela jak najwięcej pozytywnych 
informacji, żeby jego wysiłek został dostrzeżony oraz 
żeby na lekcjach czuł się bezpiecznie. 

Należy też indywidualizować zadania dla uczniów 
słabszych. Można dawać dzieciom do wyboru 
zadania o różnym stopniu trudności – zarówno te 
wykonywane na lekcji, jak i ćwiczenia zadawane 
jako prace domowe. Indywidualizując pracę, 
nauczyciel powinien wziąć pod uwagę preferencje 
sensoryczne swoich uczniów, a szczególnie uczniów 
słabych, którym dobranie właściwych zadań do 
ich sposobów uczenia się może bardzo pomóc 
w opanowaniu materiału. Ćwiczenia opracowane pod 
tym kątem są zawarte w Banku Pomysłów w części 
Reinforcement. Również sprawdziany powinny 
być na takim poziomie, aby uczeń mógł otrzymać 
ocenę pozytywną. W materiałach dla nauczyciela do 
podręcznika Junior Explorer 5 oraz w generatorze 
testów  zamieszczono testy o różnym stopniu 
trudności. 

W pracy z uczniem słabszym wymagania edukacyjne 
należy dostosować do jego indywidualnych 
potrzeb. Dostosowanie wymagań nie powinno 
być jednak rozumiane jako ich obniżenie, ale takie 
zmodyfikowanie, aby uczeń mógł się wykazać 
efektami swojej pracy na dostępnym mu poziomie. 

Wymagania edukacyjne, które stawiamy uczniom, są 
ściśle związane z ocenianiem ich osiągnięć. W pracy 
z uczniem mniej zdolnym bardzo pomocne jest 
zastosowanie przynajmniej niektórych elementów 
oceniania kształtującego: podanie przez nauczyciela 
celów lekcji, kryteriów oceniania (ustalenie, na 
co będzie zwracał uwagę, oceniając daną pracę), 
podawanie informacji zwrotnej przynajmniej pod 
wybranymi pracami (docenienie dobrych elementów, 
odnotowanie tego, co wymaga poprawy, wskazówki 
dotyczące poprawy pracy i dalszych kierunków 
rozwoju), wykorzystanie oceny koleżeńskiej czy 
też samooceny uczniowskiej. W materiałach dla 
nauczyciela do podręcznika Junior Explorer 5 
znajdują się gotowe karty, które można wykorzystać 
przy ocenianiu kształtującym. 

Wsparciem dla rozwoju ucznia słabszego jest też 
konsekwencja nauczyciela. Uczeń musi znać 
swoje obowiązki i wiedzieć, że zostanie rozliczony 
ze swoich działań. Powinien też mieć przekonanie, 
że jego działania będą sprawdzone i ocenione, co 
z pewnością wpływa pozytywnie na systematyczną 
pracę. 

Bardzo ważnym czynnikiem wspierającym ucznia 
z trudnościami jest również regularna współpraca 
z rodzicami. Obserwacja i umiejętne wspomaganie 
rozwoju każdego ucznia powinno być wspólnym 
działaniem nauczycieli i rodziców. Rodzice mogą 
być dla nauczyciela źródłem wiedzy o dziecku – 
jego rozwoju i potencjalnych źródłach trudności. 
Kontakty nauczyciela z rodzicami mogą też być dla 
dziecka ważnym sygnałem, że ktoś o nie dba. Ważne 
jest również, aby w rozmowie z rodzicami nauczyciel 
nie koncentrował się jedynie na trudnościach 
dziecka, ale także informował rodziców o jego 
postępach i sukcesach. Jeżeli źródłem niepowodzeń 
szkolnych dziecka jest trudna sytuacja w rodzinie, 
nauczyciel wraz ze specjalistami szkolnymi 
(psycholog, pedagog szkolny) powinien szukać 
możliwych form pomocy. 

Praca z uczniem mniej zdolnym
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Praca na lekcji 

Podczas pracy na lekcji ważne jest zapewnienie 
uczniowi słabszemu poczucia bezpieczeństwa. 
W sytuacji, kiedy tego potrzebuje, powinien liczyć na 
wsparcie nauczyciela. Nauczyciel może również przy 
pewnych zadaniach angażować do pomocy dzieciom 
z trudnościami kolegów i koleżanki z klasy. Istotny jest 
dobór odpowiednich metod nauczania. Wskazaną 
metodą pracy jest praca w grupach. Uczniowie mogą 
być dobrani w grupy według poziomu umiejętności, 
wtedy grupa uczniów słabszych dostaje zadanie 
łatwiejsze lub mniej zadań do wykonania. Istnieje 
również możliwość podziału na grupy mieszane 
– wtedy uczniowie mogą sobie pomagać przy 
wykonywaniu zadań. W obu sytuacjach nauczyciel 
powinien monitorować pracę w grupie i aktywność 
uczniów. Natomiast podczas pracy indywidualnej 
uczeń może mieć dostosowane zadanie, wykonywać 
wybrane ćwiczenia lub pracować przy wsparciu 
nauczyciela. Wśród zalecanych metod pracy są 
także metody aktywne, angażujące uczniów 
emocjonalnie (inscenizacje, burza mózgów, gry 
i zabawy edukacyjne, odgrywanie ról). W pracy 
z uczniem słabszym można też wykorzystać metody 
podpowiedzi. Są to polecenia, gesty, demonstracje, 
dotknięcia lub inne działania, które podejmujemy, 
aby zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia 
się właściwej reakcji czy odpowiedzi ucznia. Prosząc 
ucznia z trudnościami w nauce o wypowiedzi na 
forum klasy, nauczyciel powinien przydzielać takie 
zadania, żeby uczeń miał szansę na dobrą odpowiedź. 
W razie potrzeby należy naprowadzać na właściwą 
odpowiedź i nie krytykować publicznie popełnionych 
błędów (ewentualnie poprawić je, powtarzając 
błędne zdanie czy wyraz poprawnie). 

Zastosowane na lekcji środki dydaktyczne powinny 
wspomagać przyswajanie wiedzy i rozbudzać 
zainteresowanie tematem lekcji. Mogą być to 
między innymi: gry i zabawy dydaktyczne, plansze, 
krótkie filmy czy nagrania. Powinny one pobudzać 
różne zmysły i na nie oddziaływać. Należy tutaj 
jednak zachować pewien umiar, gdyż zbyt duże 
nagromadzenie środków może spowodować 
zniechęcenie i problemy z koncentracją. Wsparciem 
dla uczniów z trudnościami są często pomoce 
dydaktyczne obrazujące dany temat czy zagadnienie.

Istotne jest też dostosowanie tempa pracy 
do możliwości ucznia. Wskazane jest zatem 
poświęcanie większej ilości czasu na przyswojenie 
materiału, powtórzenia oraz zatrzymywanie się przy 
zagadnieniach, które sprawiają uczniom trudności. 

Na lekcjach języka obcego można również 
wykorzystywać ćwiczenia wspomagające 
koncentrację uwagi, rozwijanie spostrzegawczości 
czy usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Takie ćwiczenia, niekoniecznie bezpośrednio 
odwołujące się do umiejętności z języka obcego, 
mogą być atrakcyjnym „przerywnikiem”, dającym 
uczniowi moment odpoczynku od zagadnień 
omawianych na lekcji, ale jednocześnie 
podtrzymującym jego koncentrację. 

Uczeń mniej zdolny powinien być także, w razie 
takiej potrzeby, objęty opieką pozalekcyjną. Może 
uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, zajęciach 
„pogotowia naukowego” czy też mieć na terenie 
szkoły zorganizowaną pomoc przy odrabianiu prac 
domowych, np. w ramach wolontariatu szkolnego 
prowadzonego przez starszych uczniów. 

Zadbanie o to, aby proces nauczania optymalnie 
dostosować do potrzeb dzieci z trudnościami 
w nauce (właściwe zadania dobrane do aktualnych 
umiejętności, odpowiednia motywacja do nauki oraz 
poczucie bezpieczeństwa), wymaga niewątpliwie 
ogromnej pracy ze strony nauczyciela. Z pomocą 
mogą przyjść tutaj gotowe ćwiczenia zamieszczone 
w niniejszej publikacji oraz materiały na stronie  
www.dlanauczyciela.pl. Ze swojego doświadczenia 
wiem, że satysfakcja z postępów naszych słabszych 
uczniów jest w stanie zrekompensować poniesione 
trudy. Warto więc taki wysiłek podjąć. 

Praca z uczniem mniej zdolnym
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Unit 1  Reinforcement

Vocabulary
Pokoloruj pola z nazwami członków rodziny, poruszając się od pola START do pola FINISH. 
Następnie wybierz właściwe spośród pokolorowanych wyrazów i wpisz do okienek.

START friend hair garden queen
grandparents house only child nephew stepmother
niece horse husband car twin
stepfather uncle aunt people cousin
darling bee clever hobby wife
island teacher somebody bike FINISH

2

5

3

6

n i e c e1 4

Jak czujesz się w tych sytuacjach? Wybierz właściwe słowo z ramki. Porozmawiaj o tym 
ze swoim kolegą / swoją koleżanką. Znajdźcie podobieństwa i różnice. 

angry  bored  calm  excited  happy  sad  scared  worried

1 You see a big black spider on the wall.  
2 Your favourite toy is broken. 
3 You are going to the dentist tomorrow.  
4 Your best friend can’t come to your birthday party.  
5 It is the first day of the summer holidays.  
6 You see a big present for you under the Christmas tree.  
7 You are watching a football match on TV.  
8 You are taking a maths test tomorrow.  

Posłuchaj wypowiedzi kolegi i wpisz do krzyżówki brakujące wyrazy. 

1

2

scared

3

I feel excited! 
It’s the 

first day of 
the summer 

holidays!

A 6

3

1 5

2 H A R D W O R K I N G

4 8

7 N I C E 10

A L
L 9 A
M Z

Y

B 6

3 O
1 5 P
P B T

2 A R I
T A M
I V I

4 L A T E 8 E S
7 N T 10

T I
9 P U N C T U A L



Across: 
2 You work a lot.
7  You smile to people 

and you are always 
friendly.

Down:
  3 You feel unhappy.
  8  You don’t get nervous 

or angry.
10  You don’t want to 

work or study.

Across: 
4  You are not 

on time.
9  You are 

always on 
time.

Down:
1  You are calm and you are 

happy to wait for something.
5  You can do dangerous things.
6  You are a happy and positive 

person. 
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Rozwiąż rebusy. W pustym okienku zaprojektuj swój rebus i poproś kolegę/koleżankę 
o rozwiązanie. 

   
  

                   ouse = ive
     

                      teach = keep

  m = h   t  = fl

Grammar
Wykorzystaj przysłówki częstotliwości never, sometimes, often, usually, always i napisz, 
jak często wykonujesz te czynności. Następnie zapytaj kolegę/koleżankę, jak często je 
wykonuje. 

wear jeans paint pictures do my homework play volleyball meet my friends

1. I  wear jeans. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Napisz imię osób z klasy, która według Ciebie spełniają te warunki. Jeśli to Ciebie 
wskazali koledzy i koleżanki, jako osobę, do której pasuje jedno z poniższych zdań, 
powiedz, co o tym sądzisz. 
Who do you think:
• likes playing football? 
• hates singing?  
• loves playing computer games?  
• prefers watching films to reading books?  
• doesn’t like maths?  
• likes painting?  

Wypowiedz głośno wyliczankę, zastępując obrazki wyrazami. Następnie ułóż własną 
zwrotkę wyliczanki, wpisując nazwy dowolnych czynności, i głośno ją przeczytaj. 

Do you like ? Yes, I do. 

Do you like ? I like it too.

Do you hate ? Yes, I do.

Do you hate ? I hate it too. 

Do you like ? Yes, I do.
Do you like ? I like it too.

Do you hate ? Yes, I do.
Do you hate ? I hate it too.

4

5

6

7

I think Janek 
likes playing 

football. 

How often 
do you wear 

jeans?
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Vocabulary
Odpowiedz na pytania kolegi/koleżanki i wpisz nazwy zawodów w siatce wyrazowej.
A
1 P O L I C E O F F I C E R
2 F I R E F I G H T E R
3 P H O T O G R A P H E R
4 T E A C H E R
5 S H O P A S S I S T A N T
6

7

8

9

10

  1  Who catches criminals?
  2  Who fights fires?
  3  Who takes photos?
  4  Who works at school?
  5  Who works in a shop?

B
1

2

3

4

5

6 M E C H A N I C
7 F O O T B A L L E R
8 A C T O R
9 M U S I C I A N

10 C O M P U T E R T E C H N I C I A N

  6  Who repairs cars?
  7  Who scores goals?
  8  Who acts in films?
  9  Who plays an instrument?
10  Who works with computers?

  

Odszukaj i zakreśl nazwy dziewięciu zawodów. Następnie, wykorzystując wybrane 
zawody z tabelki, napisz, kim chcą zostać dzieci na ilustracjach.

a s t r o n a u t d d y
d l t y q t n u r s e j
d r i v e r o t e a t m
c m e c h o w a i t e r
l d o c r e v m q a c l
e x p l o r e r x a t o
a p d a n e m a q x i m
n w c h e f o k e e v c
e c v b e a f a r m e r
r m u s i p z v s i g v
t u t e a c s k e r p l
h a i r d r e s s e r p

Pokoloruj puzzle z określeniami pozytywnymi na czerwono, a z negatywnymi 
na niebiesko. Następnie połącz wybrane wyrazy z nazwami czynności.  
Do jednej czynności możesz dopasować więcej niż jedno określenie.  
Powiedz kolegom i koleżankom, co sądzisz o tych czynnościach.

1

2

3

Unit 2  Reinforcement

He wants to 
be a driver.

easy scary

hard

excitingcreative
dangerous

interesting

tiring

dirty boring

I think doing 
homework is easy.

doing homework reading books

catching 
snakes

drawing pictures climbing 
a mountain

playing football



1 2

3

4

5
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Unit 2  Reinforcement

Wybierz z ramki czasowniki pasujące do rzeczy przedstawionych na ilustracji i zapisz 
je w obrazkach. Do jednego obrazka może pasować więcej niż jeden czasownik.

get into   phone   catch   use   like   live in   touch 

Grammar
Połącz zdania z właściwymi określeniami czasu.

I tidy up my bedroom.
I am studying.

My parents don’t walk to work. She is doing her homework.
Does your sister go swimming?
Are you taking photos?

He plays the guitar.We aren’t riding bikes.
now every 

day

Zagraj z kolegą/koleżanką w grę planszową. Najpierw zamaluj pola: te, gdzie 
występuje czas present simple na niebiesko, a te, gdzie będzie czas present 
continuous, na czerwono. Następnie rzucajcie kostką i układajcie zdania. 

Porównaj ze sobą rzeczy przedstawione na ilustracjach, wykorzystując podane 
przymiotniki. 

4

5

6

7

live in

START

FINISH

My friends / 
play football 

/ at the 
weekends.

I / watch 
TV / now.

They /  
swim / on 
Mondays.

She /often/ 
play the 
piano.

You / read /  
at the 

moment.

My dad /  
work / 
now.

I /  
sometimes / 

play tenis. Miss 
a turn

He /  
always / 

win.

They /  
study /  
at the 

moment.

I / walk 
the dog / 
right now.

We /  
go to 

school / 
every day.

My uncle /
often/ take 

photos.

She / 
dance/ 

now.

Go 
forward 
2 spaces

Go 
forward 
4 spaces

I’m watching 
TV now.

1 fast

 

A car is faster  
than a bike.

2 delicious

 

3 dangerous

 

4 big

 

5 interesting

 

6 easy
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Vocabulary
Zagraj w kółko i krzyżyk. Przeczytaj zagadki i odgadnij nazwy warzyw i owoców, 
których pierwsze litery są zapisane na polu, a następnie zaznacz odpowiedni symbol. 

p a p p t o
l w s c l c
c b s p o p

What “p” is a red, yellow or green 
vegetable?
What “a” is a red or green fruit?
What “p” is sweet, with juicy fruit yellow 
inside?
What “l” with green leaves is in many 
salads?
What “w” is a big, round, juicy fruit?
What “s” is a small, red, juicy fruit ?
What “c” is a small, red fruit that grows on 
trees?
What “b” is a long fruit with yellow skin?
What “s” is a green, healthy leaf 
vegetable. 

What “p” is a small, sweet fruit with 
purple skin?
What “t” is the soft, red vegetable you 
find in ketchup?
What “o” is a round vegetable that makes 
people cry?
What “c” is a large nut with milk inside?
What “l” is a sour, yellow fruit you often 
add to tea?
What “c” is a round vegetable with green 
or purple leaves?
What “p” is a sweet, juicy fruit with green 
or yellow skin?
What “o” is a round juicy fruit with orange 
skin?
What “p” is  a vegetable with brown skin 
that we use to make chips?

Posłuchaj tego, co mówi nauczyciel, i ponumeruj odpowiednio obrazki.  
Następnie podpisz rysunki.

Narysuj w okienkach ilustracje pasujące do wyrażeń.

bitter drink crunchy vegetable salty snack

delicious pizza sour fruit awful dinner

1

2

3

Unit 3  Reinforcement

a

honey

1 b c d e f

g h i j k l
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Uzupełnij zdania, wpisując nazwy części ciała.

1 You walk with your     .

2 You see with your e    .

3 You smell with your n    .

4 You think with your b     .

5 You taste with your t      .

6 You touch with your f       .

Grammar
Uzupełnij rymowankę, wstawiając much lub many. Następnie wyrecytuj ją głośno.

There isn’t  sugar in my cake.
There isn’t  cheese on my plate.
There isn’t  tea in my cup.
Don’t worry, cheer up!

There aren’t  crisps in this packet.
There aren’t   eggs in my basket.
There aren’t  plums on the tree.
Let’s buy some, come with me !

Zadawaj pytania o plany na najbliższą przyszłość, znajdź kogoś, kto odpowie na nie 
twierdząco, i wpisz imię tej osoby. Następnie opowiedz, czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś. 

1 Are you going to the cinema at the weekend? 
2 Are you playing computer games this evening?  
3 Are you visiting your friend on Saturday?  
4 Are you doing your homework today?  
5 Are you staying at home on Sunday morning?  
6 Are you having guests at the weekend?  

Zaproponuj koledze/koleżance potrawy i napoje z menu, używając zwrotu Would 
you like …?. Zaznacz  wybrane pozycje. Następnie odpowiedz na pytania kolegi/
koleżanki. Odgadnij, z jakiego kraju potrawy są Ci proponowane.

Zagraj z kolegą/koleżanką w grę. Wybierzcie dla siebie kolor, a następnie  na zmianę 
układajcie poprawne gramatycznie zdania, wykorzystując wyrażenia z pionowej i poziomej 
części tabeli. Zamalowujcie swoim kolorem wyznaczone przez te wyrażenia pola. Wygrywa 
osoba, która pierwsza zamaluje cztery sąsiadujące pola: pionowo, poziomo lub ukośnie.

get a present swim ride a bike drink tea

I’d like

Would you like

I like

Do you like

4
l e g s

5
much

6

7

8

Unit 3  Reinforcement

American Restaurant
Food chicken soup

steak
hamburger

chips
apple pie

Drinks  cola
banana milkshake

Italian Restaurant
Food tomato soup

pizza
spaghetti

salad
ice cream

Drinks orange juice
lemonade

Would you 
like (to eat) 
some soup?

I like 
getting 

presents.

Yes, please. / 
No, thank you.

I’d like to get 
a present. 



Junior Explorer 518 ©  National Geographic Learning, Nowa Era PHOTOCOPIABLE

Vocabulary
Powiedz koledze/koleżance, co można kupić w sklepach oznaczonych na Twoim planie, 
wybierając artykuły z ramki. Następnie wysłuchaj kolegi/koleżanki i wpisz brakujące 
nazwy sklepów.

plants books fruit sausages magazines plaster sandals shoes hat chicken 
medicine cereal newspaper notebooks flowers trousers 

A
1 butcher’s 2 3 bookshop 4 supermarket

Shopping street

5 6 7 8 florist’s

B
1 2 shoe shop 3 4 

Shopping street

5 clothes shop 6 chemist’s 7 newsagent’s 8 

Zakreśl sześć dowolnych ilustracji. Posłuchaj nauczyciela i zaznaczaj , jeśli usłyszysz 
nazwę wybranego przez Ciebie obrazka. Powiedz bingo, kiedy zaznaczysz wszystkie 
zakreślone rysunki.

Narysuj ubrania ze swojej szafy, które pasują do podanych opisów, i je podpisz. 
Opowiedz o tym, co narysowałeś/narysowałaś koledze/koleżance. 

Draw: 
1 something new, 
2 something blue, 
3 something with long sleeves, 
4 something colourful, 
5 something warm, 
6 something smart.

1

22

3

Unit 4  Reinforcement



In shop 1 
you can buy 

sausages 
and meat.

In shop 2 
you can buy 
shoes and 
sandals. 
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W tym dialogu pomieszały się wyrazy w puzzlach. Przepisz tekst, wpisując wyrazy 
we właściwe miejsca. 

Assistant: Can I help you? 
Rob: Can I try these trousers  by ? 
Assistant: Yes, of course. The changing  sale  is over there. 
Rob: They’re a good fit. How much are they? 
Assistant:  They are €10. They are in the  room . 
Rob: Great. I’ll take them. 
Assistant: Are you paying  in  card or  on  cash? 
Rob: By card. Here you are. 
Assistant: Thanks. 

Grammar 
Zagraj w kółko i krzyżyk. Wymień stopień wyższy i najwyższy podanych 
przymiotników i zaznacz swój symbol.

good happy boring tall dangerous easy
beautiful fast ugly awful bad clever

big nice interesting long young exciting

Użyj stopnia wyższego i najwyższego każdego z podanych przymiotników i napisz 
cztery zdania na podstawie ilustracji.

1 big / small
  A mouse is smaller than a dog. A dog is bigger than 

a  . A mouse is the  .
 A horse is the  .

2 warm / cold
 
 
 

3 easy / difficult
 
 
 

Uzupełnij pytania, wpisując in lub of. Następnie odpowiedz na pytania.

1 Who is the youngest person   your family? 
 The youngest person in my family is  .
2 Who is the funniest  all your friends?
 
3 What is the most interesting book  all your books?
 
4 What is the most beautiful thing  your bedroom?
 
5 What is the smallest thing  your schoolbag?
 

4

5

6

7
in

Unit 4  Reinforcement
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Vocabulary
Połącz wyrazy wpisane w szare i białe puzzle. Następnie wpisz właściwe wyrażenia do 
okienek.

ache

throat

infection

tea

pain

ear

twisted

stomach

eye

sore

food

poisoning

killer
nose

arm

ankle

drops

runny

broken

mint

e y e d r o p s1

2

6

3

4

5

Powiedz koledze/koleżance, jakie masz objawy choroby, i posłuchaj jego diagnozy 
i zaleceń. Uzupełnij tabelkę. Następnie zamieńcie się rolami.

A

Symptoms Illnesses Remedies

headache, runny nose, cough
stomach ache,  temperature

flu some pills, syrup
ear infection ear drops, some vitamins

B

Symptoms Illnesses Remedies

a cold some vitamins, painkiller
food poisoning some mint tea, a lot of sleep

sore throat, temperature, headache
earache, temperature

1

2

Unit 5  Reinforcement

What’s the 
matter?

I’ve got 
a headache, 
a runny nose 
and a cough. You’ve got   

and you need  .

What’s the 
matter?

I’ve got 
a sore throat, 
a temperature 

and a headache.You’ve got   
and you need  .
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj ukryte hasło.

1

2

3

4

5

Q
6

7

8

9

Zdecyduj, które z podanych wyrażeń są zdrowymi nawykami (healthy habits), a które 
nie (unhealthy habits) oraz zaznacz , które z tych nawyków są Twoim zwyczajem. 
Następnie posłuchaj kolegi/koleżanki i zaznacz  jego/jej zwyczaje. Poszukajcie 
podobieństw i różnic i spróbujcie wspólnie dopisać Wasze pomysły.

eat crisps eat apples drink cola drink water ride a bike watch TV a lot  
too long sitting down  go for a walk  sleep 8 hours  stay up late at night

Grammar 
Uzupełnij zdania podanymi w nawiasie czasownikami w czasie present simple.  
Do każdego zdania utwórz przeczenie i pytanie. 

1  Ben  at the cinema on Sunday. Ben   at the cinema on Sunday.    
 Ben at the cinema on Sunday? 

2 They  in Greece in July.     
3 You  ill last week.     
4 It  a  cold winter.     
5 I  sad yesterday.      
6 Mum and dad  at work at 4.00.      

Zadaj pytania, znajdź kogoś, kto odpowie na nie twierdząco, i zapisz imię tej osoby. 
Następnie opowiedz, czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś. 
1 Were you at the cinema at the weekend? 
2 Were you at the seaside last summer?  
3 Were you ill last month?   
4 Were you in bed yesterday at 10 o’clock?  
5 Were you at home four hours ago?  
6 Were you happy yesterday?   

Do ilustracji 1, 2 i 3 dobierz po dwie porady. Uzupełnij dwa zdania tak, aby pasowały 
do ilustracji 4.

3

4

5

was wasn’t
Was 

6

7 

Unit 5  Reinforcement

8 9

1

7

32

6

4

5

I eat 
apples.

You must take 
some syrup.

You must go to 
the dentist’s.

You must drink 
some mint tea.

You mustn’t eat  
any fast food.

You must 
 .

You mustn’t 
 .

You mustn’t 
eat any 
sweets.

You mustn’t eat 
any ice cream.

1

2 3

4
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Vocabulary
Uzupełnij program telewizyjny, zadając koledze/koleżance pytania. Następnie zamaluj 
pola z tytułami programów, które obejrzałbyś/obejrzałabyś najchętniej. 

A The Green Channel The BCC 10 TV

5.00 The news
5.30 Star Wars science fiction film Kevin Home Alone comedy

8.00 Doctors soap opera Who Wants to be 
a Millionaire? quiz show

B The Green Channel The BCC 10 TV

5.00 Wild Animals a documentary The Smurfs cartoon
5.30 I can Dance Talent show
8.00 Robin Hood adventure film

Napisz trzy wyrazy, które kojarzą Ci się z tymi czasownikami. Uzupełnij zdania 
informacjami o sobie, wykorzystując zgromadzone zwroty. 

listen to

  

collect

  

watch

play

  

walk

  

visit

1 I like 
2 I don’t like 
3 I often 
4 I never 
5 I would like to 

Dopasuj podane czasowniki do zilustrowanych rzeczowników. Każdego rzeczownika 
możesz użyć tylko raz. Odczytaj powstałe wyrażenia. 

earn  receive  paint  cook  kidnap  follow  sell  finish 

3 4earn1 2

7 85 6

1

2

3

Unit 6  Reinforcement

What’s on 
The Green 
Channel at 

five o’clock?



What’s on The 
Green Channel at 

half past five?
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Przeprowadź w grupie ankietę dotyczącą ulubionych form rozrywki. Zaznacz  
odpowiedzi twierdzące i  odpowiedzi przeczące. Które formy rozrywki są najbardziej 
popularne w Twojej grupie i klasie? 

Do you like …?
Name Name Name Name Name 

going to the cinema
going to the theatre
reading books
using a computer
visiting museums

Grammar 
Zamaluj dymki, w których znajdują się wypowiedzi w czasie past simple.

Uzupełnij zdania tak, aby mówiły prawdę o Tobie. Możesz utworzyć zdania twierdzące 
lub przeczące. 
Yesterday, I …
1 (watch TV) 
2 (play computer games) 
3 (listen to music) 
4 (tidy up my bedroom) 
5 (paint a picture) 
6 (study maths) 

Odpowiedz na pytania. Zadaj te same pytania kolegom/koleżankom i zaznacz , jeśli 
usłyszysz odpowiedź taką jak Twoja. Jeśli zaznaczysz trzy pola pionowo, poziomo lub 
ukośnie, powiedz BINGO.

Did you play football last 
week? 

Was your friend at school 
yesterday?

Were you at school yesterday? 

What time did you get up 
today?

Did you walk to school? Did your friend phone you 
yesterday?

What is your favourite film? Do you like comedies? What’s your favourite hobby?

Przepisz rymowankę, zmieniając podkreślone wyrażenie. Przeczytaj ją rytmicznie, 
z podziałem na role.
Why don’t we go to the park?
Why don’t we walk outside?
Why don’t we ride a bike?
Great. That’s what I like!

Let’s  .
 .
 .

Great. That’s what I like!

How about  ?
 ?
 ?

Great. That’s what I like!

4

5

6

7

8

Unit 6  Reinforcement

In my group, 3 pupils 
like going to the cinema.

We were at 
school yesterday.

Is she listening 
to music now?

Did you do your 
homework?

Do you collect 
badges?

My teacher doesn’t 
like drawing pictures.

My aunt danced 
flamenco in Spain.

I didn’t like singing 
when I was five.

I visited my 
grandparents 
last weekend.
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Unit 7  Reinforcement

Vocabulary
Powiedz głośno, co przedstawiają obrazki. W każdym rzędzie dorysuj brakujące 
rysunki i je podpisz. 

1

2

3

4

Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj ukryte hasło, wpisz brakujący wyraz do pytania i napisz 
odpowiedź.

1

2

3

4

5

6

7

8

Who is your favourite sports ?

Połącz ilustracje z właściwymi zdaniami. Następnie połącz wyrażenia z ramki 
z podkreślonymi fragmentami zdań.  

feel over the moon  work out  take up  have butterflies in my stomach  
have a whale of a time 

1

2

3

1

3

2

4

5

7

6

8

1

3

2

4

5

a  I have to practice very hard 
to win a snowboarding 
competition.

c  I want to start learning 
how to parachute.

b  I always have a great time 
going windsurfing every 
summer.

e  When I do water skiing, 
I am very happy.

d  I always feel nervous when 
I do show jumping.
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Unit 7  Reinforcement

Grammar 
Zagraj w kółko i krzyżyk. Wypowiedz głośno liczebnik porządkowy i zaznacz swój 
symbol.  

1st 11th 22nd 3rd 5th 12th
64th 30th 7th 2nd 51st 44th
83rd 10th 19th 76th 90th 13th

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując formy czasu past simple podanych czasowników.

7

1

8

2

9

3

10

4

5 6

 

Across: 1 read 2 make 3 fly 4 buy 5 have 6 get
Down: 7 do 8 eat 9 find 10 take

Zaznacz co robiłeś/robiłaś , a czego nie robiłeś / nie robiłaś wczoraj. Dowiedz się, 
co wczoraj robił Twój kolega / Twoja koleżanka. Powiedz, jakie znalazłeś/znalazłaś 
podobieństwa i różnice.

me

my friend

W każdym rzędzie zakreśl jedno wyrażenie, które nie mogłoby być odpowiedzią na 
pytanie rozpoczynające się od podanego słowa.

WHAT? my book ice cream football match at school
WHERE? at the cinema in the morning in France at home
WHO? my friend Greg my pencil my grandparents
WHEN? last year yesterday on Monday in the park

4

5

6

8

Did you get 
up at six 

yesterday?

Yes, I did./ 
No, I didn’t.



Junior Explorer 526 ©  National Geographic Learning, Nowa Era PHOTOCOPIABLE

Unit 8  Reinforcement

Vocabulary
Posłuchaj wypowiedzi kolegi/koleżanki i wpisz do krzyżówki brakujące nazwy 
środków transportu.

Uzupełnij rymowankę nazwami środków transportu przedstawionymi na ilustracji. 
Następnie przeczytaj wierszyk głośno. 

Get in the ! Get out of the  .
Get on the ! Get off the  .
Have a nice trip! The holiday’s over.
Travel to Spain! School time again.

Poszukaj w internecie informacji o Londynie i zaznacz  wszystkie czynności, które 
można tam wykonywać w wakacje. A co Ty chciałbyś/chciałabyś najbardziej robić na 
takich wakacjach? Wybierz trzy czynności i zapisz ich nazwy. Sprawdź, czy ktoś jeszcze 
w klasie dokonał takiego samego wyboru.  

visit a museum see an art exhibition go hiking have a picnic see a show
walk around 

a park
go to a funfair eat out at 

a restaurant
go window 
shopping

ride on  
an open-top bus

My top three activities
1 2 3 

1

2

3

A 9

8 10

1 M
O 4 T R A I N
T

2 O
R

7 B
C I 5 C A R
O K
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C
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R
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N
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Across: 
1  It needs electricity to help it move on rails in the 

street.
2  It is large, it drives on the road, and you can 

transport food in it. 
3  It is large and it travels in the air.

Down:
  9  It travels on water and it transports people and 

cars.
10  It travels through tunnels in cities, and it never 

gets stuck in a traffic jam.

Across: 
4  It moves on rails, it is long and it transports people 

or things.
5  It drives on roads, it can transport from one to five 

people and it’s useful for a family to have one. 
6  It travels in the street and it helps anyone with 

a ticket.

Down:
7  It is a large, comfortable bus that takes people to 

different towns or countries.
8  It has got two wheels and it can travel very fast.



In London, 
I would 

like to visit 
a museum. 
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Grammar 
Popatrz, jakie rzeczy spakował, a jakich nie spakował Tomek, wybierając się na 
wakacje. Zaznacz  zdania prawdziwe. Utwórz przeczenia do zdań fałszywych. 

1 Tomek is going to have a holiday in Italy.   
2 He is going to visit lots of museums. 
3 He is going to travel by car.  
4 He is going to take many photos. 
5 He is going to go hiking. 
6 He is going to use his computer.  
7 He is going to swim.  
8 He is going to play football.  

Czy wiesz, jakie Twoi koledzy / Twoje koleżanki mają plany? Uzupełnij zdania, 
wpisując imię wybranej osoby z klasy. Następnie podejdź do tych osób i sprawdź, czy 
miałeś rację. Jeśli tak, zaznacz zdanie .  

 is going to play football this week.
 is going to read a book this evening.
 is going to meet his/her friend on Saturday.
 is going to go to the cinema this weekend.
 is going to spend a holiday at the seaside. 
 is going to learn English today.

Zagraj w grę planszową. Układaj zdania o swoich planach dotyczących opisanych sytuacji 
oraz o planach przedstawionych na rysunkach osób. Wykorzystaj wyrażenie be going to. 

Wykorzystaj potrzebne zwroty i poprowadź kolegę/koleżankę do wskazanego 
miejsca, zgodnie z narysowaną trasą. Zacznij od miejsca zaznaczonego kropką. 
Następnie zamieńcie się rolami.  

4

5

6

7

Unit 8  Reinforcement

Yes, I am. / 
No, I’m not.

Are you 
going to play 
football this 

evening?

START

FINISH

a film you 
are going 

to see

something 
you are 

going to 
buy

Miss 
a turn

a friend  
you are  
going  

to meet

a book 
you are 

going to 
read

a place you 
are going to 

visit

Go 
forward 
2 spaces

Go back  
3 spaces

Miss 
a turn

I’m going 
to watch 

Star Wars 
tomorrow.



SHOPPING
CENTRE

PARK

A
SHOPPING

CENTRE

PARK

Bturn right 

turn left 

go straight 
on 

cross at the 
traffic lights 

cross the 
street 

go past 

turn right 

turn left 

go straight 
on 

cross at the 
traffic lights 

cross the 
street 

go past 
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Reinforcement Tasks Guidelines

Unit 1
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów, którzy są wzrokowcami. Po jego 
wykonaniu nauczyciel może napisać na tablicy imiona członków 
swojej rodziny, a zadaniem uczniów będzie zadawać pytania i od-
gadywać, kim te osoby są dla nauczyciela, np.: U: Is Zosia your niece? 
Ta część zadania angażuje zarówno kinestetyków emocjonalnych, 
jak i słuchowców.

Ćwiczenie 2 jest przeznaczone dla kinestetyków emocjonal-
nych. Aby zaangażować również zmysł wzroku, można poprosić, 
aby uczniowie narysowali obok wyrazów oznaczających uczucia 
buźkę, która będzie symbolem danej emocji. Uczniowie w parach 
lub małych grupach mogą sobie wzajemnie pokazywać rysunki 
i odgadywać przedstawione emocje.

Ćwiczenie 3 to zadanie dla słuchowców. Przed jego rozpoczęciem 
należy rozdzielić części krzyżówki a  i B oraz podzielić uczniów na 
pary. Nauczyciel na początek wypowiada zdanie: N: You are at home 
and there is nothing to do i prosi uczniów o podanie właściwego wy-
razu opisującego uczucie (bored). Następnie wyjaśnia uczniom, że 
będą teraz słuchali wypowiedzi kolegi i  odgadywali przymiotniki 
opisujące uczucia i osobowość. Jeżeli uczniowie mają problem z pi-
sownią, mogą sobie literować wyrazy. Po wykonaniu tego zadania 
można poprosić uczniów o wybranie jednego lub dwóch przymiot-
ników, które ich opisują, i podanie krótkiego wyjaśnienia dlaczego, 
np.: U: I am punctual because I’m never late for school. 

Ćwiczenie 4 to zadanie dla wzrokowców. Przed jego wykonaniem 
można przedstawić uczniom dowolny rebus do rozwiązania, np. 
narysować na tablicy samochód, przekreślić literę „r” oraz napisać 
znak równości i literę „t”: r = t. w efekcie uczniowie odgadują wyraz 
cat. Jeżeli uczniom spodoba się rysowanie rebusów, można ich po-
dzielić na małe grupy i poprosić o przygotowanie 2–3 rebusów. Na-
stępnie grupy mogą się wymieniać rebusami i odgadywać wyrazy. 

Ćwiczenie 5 wspiera kinestetyków emocjonalnych. Po napisaniu 
zdań uczniowie zadają pytania koledze z  pary, a  następnie, aby 
zaangażować słuchowców, można ich poprosić, żeby powiedzie-
li, czego dowiedzieli się o osobie, z którą rozmawiali, np.: U: Zuzia 
often wears jeans.

Ćwiczenie 7 również wspiera kinestetyków emocjonalnych. Po in-
dywidualnym udzielaniu odpowiedzi na pytania uczniowie głośno 
wypowiadają zdania o osobach z klasy, które ich zdaniem mają takie 
właśnie upodobania. Uczniowie, którzy zostaną wymienieni, mogą 
ustosunkować się do wypowiedzi kolegów, np.: U: Yes, I hate singing. 

Ćwiczenie 8 wspomaga uczniów, którzy są słuchowcami. Ucznio-
wie najpierw czytają zdania, zastępując obrazki wyrazami, następ-
nie wypowiadają je rytmicznie. Może im w tym pomóc wyklaski-
wanie, np. uczeń klaszcze w dłonie i uderza nimi o kolana lub blat 
ławki. Oprócz wyklaskiwania rytmu można też wypowiedzieć te 
zdania z podziałem na dwie grupy – jedna zadaje pytania, a druga 
odpowiada. Następnie uczniowie uzupełniają rymowankę według 
własnego pomysłu. Można ich poprosić, aby przeczytali swoją wy-
liczankę, wyrażając przy tym jakieś emocje (np. niech będą przy 
tym weseli, smutni, znudzeni itp.). Pozostali uczniowie słuchają 
i odgadują nazwę uczucia. 

Unit 2
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów, którzy są słuchowcami. Przed jego 
rozpoczęciem należy rozdzielić siatki wyrazowe A i B oraz podzielić 
uczniów na pary. Nauczyciel na początek zadaje pytanie: N: Who 
cuts people’s hair? i prosi uczniów o podanie nazwy zawodu (hair-
dresser). Następnie wyjaśnia uczniom, że teraz będą słuchać pytań 
kolegi z  pary i  odgadywać nazwy zawodów. Po wykonaniu tego 
zadania można pobawić się z uczniami w zabawę wspierającą kine-
stetyków ruchowych. Wybrany uczeń podchodzi do tablicy i staje 
do niej tyłem. Nauczyciel pisze na tablicy nazwę zawodu, wszyscy 
uczniowie w  klasie przedstawiają za pomocą gestów ten zawód, 
a zadaniem ucznia przy tablicy jest odgadnąć jego nazwę. 

Ćwiczenie 2 może być wykorzystane do zaktywizowania kineste-
tyków emocjonalnych. Po jego wykonaniu nauczyciel pisze na ta-
blicy pytanie: Who do you want to be? i prosi uczniów o zapisanie od-
powiedzi na kartkach. Następnie pisze na tablicy nazwy wszystkich 
zawodów podanych przez uczniów lub przyczepia kartki z odpowie-
dziami do tablicy. Uczniowie zgadują, kto z klasy chciałby dany za-
wód wykonywać. Wypowiadają zdania typu: U: I think Janek wants to 
be a footballer. Wymieniony uczeń odnosi się do tego zdania. 

Ćwiczenie 4 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można zaktywizować uczniów, u których dominuje zmysł słuchu, 
wykorzystując metodę burzy mózgów. Nauczyciel podaje rze-
czowniki, które tworzą połączenia ze znanymi dzieciom czasowni-
kami, np.: dinner, football, tool, music itp., a zadaniem uczniów jest 
podać jak najwięcej czasowników, które się z nimi łączą. Uczniowie 
mogą potem w parach układać zdania z wybranymi wyrażeniami.

Ćwiczenie 5 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Po jego 
wykonaniu można zaangażować kinestetyków emocjonalnych, 
prosząc uczniów o ułożenie zdań o tym, co robią codziennie, i wy-
powiedzenie ich po kolei (jeden uczeń po drugim), np.: U: I read bo-
oks every day. Następnie można poprosić uczniów, żeby pomyśleli, 
co teraz robi jakaś znana im osoba, i ułożyli o tym zdanie, np.: U: 
My sister is swimming now. Nauczyciel może też wcześniej przygo-
tować zdjęcia znanych dzieciom osób (np. sportowców, aktorów, 
muzyków, postaci z filmów) i poprosić uczniów, żeby ułożyli zda-
nia o tym, co te osoby robią codziennie i co robią teraz (mogą być 
śmieszne propozycje). 

Ćwiczenie 6 gra planszowa przeznaczona dla kinestetyków ru-
chowych. Po przygotowaniu planszy, to znaczy po zamalowaniu 
pól na określone kolory, i sprawdzeniu, czy uczniowie dobrze roz-
poznali czasy, warto ustalić z  dziećmi zasady  gry. Np. ile oczek 
muszą wyrzucić, żeby rozpocząć grę, co się stanie, kiedy ułożą nie-
poprawne zdanie w takim wypadku mogą tracić kolejkę, co ozna-
czają napisy na szarych polach. Po skończeniu gry uczniowie mogą 
przedstawiać wybrane zdania za pomocą ruchu i gestów. Będzie to 
dodatkowa porcja ruchu dla kinestetyków ruchowych. 

Ćwiczenie 7 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu za-
dania można zaangażować kinestetyków emocjonalnych, prosząc 
ich o  ułożenie dwóch–trzech zdań porównujących osoby w  ich 
rodzinie. Można przedtem zgromadzić na tablicy przydatne przy-
miotniki, np. tall, short, good, young, old. Uczniowie wypowiadają 
zdania typu: U: My mum is younger than my dad. 

Ćwiczenie 8 jest zadaniem dla kinestetyków emocjonalnych. Po 
jego wykonaniu można zaangażować uczniów wzrokowców. Moż-
na rozdać uczniom w parach kartki z porównaniami typu: as tall as 
a giraffe, as big as an elephant itp. i poprosić ich, aby wykonali ry-
sunki obrazujące te porównania. Następnie uczniowie wymieniają 
się swoimi pracami i odgadują wyrażenia. 

Unit 3
Ćwiczenie 1 jest przeznaczone dla kinestetyków ruchowych. 
Uczniowie w parach grają w kółko i krzyżyk. Przed wykonaniem tego 
zadania nauczyciel może na tablicy narysować planszę do gry w kół-
ko i krzyżyk i wpisać pierwsze litery nazw dowolnych produktów spo-
żywczych. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy („kółka” i „krzyży-
ki”). Grupa wybiera literę, a nauczyciel zadaje pytanie, np.: N: What ‘s’ is 
sweet and is added to tea? Uczniowie odpowiadają: sugar, a nauczyciel 
wpisuje symbol ich grupy na polu z literą „s”. Następnie uczniowie gra-
ją w parach. Przed rozpoczęciem gry należy dzieciom powiedzieć, że 
każde pytanie do danej planszy można wykorzystać tylko raz. 

Ćwiczenie 2 w pierwszej części to zadanie dla słuchowców. Nauczy-
ciel wypowiada głośno liczbę i nazwę przedstawionych na ilustra-
cjach produktów spożywczych (kolejność w  kluczu odpowiedzi), 
a uczniowie numerują ilustracje. Następna część zadania, polegają-
ca na podpisywaniu obrazków, to zadanie dla wzrokowców. Po wy-
konaniu całego zadania można zagrać w bingo, angażując kineste-
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tyków ruchowych. Uczniowie zaznaczają cztery dowolne produkty, 
nauczyciel wyczytuje nazwy w dowolnej kolejności. Uczniowie, któ-
rzy usłyszą cztery zaznaczone przez siebie produkty, mówią bingo. 

Ćwiczenie 3 to zadanie dla wzrokowców. Po wykonaniu ilustracji 
uczniowie, w grupach lub na forum klasy, mogą opowiedzieć, co 
narysowali w poszczególnych okienkach. Następnie można zaan-
gażować uczniów słuchowców, wykorzystując metodę burzy mó-
zgów i pytając: N: What is sweet? What is crunchy? itp. 

Ćwiczenie 5 wspiera słuchowców. Po uzupełnieniu wyliczanki 
uczniowie czytają ją rytmicznie. Wyliczankę można czytać na różne 
sposoby, np. z podziałem na role (dialog), angażując różne emocje, 
jak złość lub smutek, przy czytaniu zwrotek. Uczniowie mogą spró-
bować sami układać rymujące się zdania z konstrukcją There isn’t 
much…? There aren’t many… Mogą być to śmieszne propozycje.

Ćwiczenie 6 wspiera kinestetyków ruchowych. Po zadaniu sobie 
nawzajem pytań uczniowie w grupach lub na forum klasy mogą opo-
wiedzieć, czego dowiedzieli się o planach kolegów. Żeby zaangażo-
wać kinestetyków emocjonalnych, można poprosić uczniów, aby za 
pomocą pantomimy przedstawili swoje plany na najbliższy wieczór 
lub weekend. Pozostali uczniowie odgadują, wypowiadając zdania 
w czasie present continuous, np.: U: You are going to the cinema.

Ćwiczenie 7 wspiera kinestetyków emocjonalnych. Przed jego 
rozpoczęciem należy rozdzielić menu na części A  i  B i  podzielić 
uczniów na pary. Zanim uczniowie zaczną wykonywać zadanie 
w parach, nauczyciel może na tablicy wypisać nazwy potraw: np. 
tapas, paella, gazpacho, tortilla i zapytać dzieci, z jakim krajem ko-
jarzą im się te potrawy. Po uzyskaniu odpowiedzi może zapisać na-
zwę: Spanish restaurant. Następnie nauczyciel proponuje wybra-
nym dzieciom potrawy z menu, zadając pytania. Nauczyciel pyta: 
N: Would you like to eat tapas?, a dziecko odpowiada: U: Yes, please 
/ No, thank you. Po wykonaniu zadania w parach uczniowie mogą 
zmienić pary i  opowiedzieć, co wybrała osoba, z  którą pracowali 
poprzednio. Następnie dzieci mogą przygotować proste menu dla 
restauracji danego kraju, np. French restaurants, Chinese restaurants 
itp., korzystając przy tym z potrzebnych źródeł. 

Ćwiczenie 8 wspomaga uczniów, którzy są słuchowcami. Ucznio-
wie grają w  parach, wystarczy przygotować jedno ćwiczenie na 
parę. Wcześniej nauczyciel przygotowuje podobną tabelkę do gry 
na tablicy, zmieniając tylko wyrażenia czasownikowe. Uczniowie 
grają w grę podzieleni na dwie grupy, nauczyciel zwraca uwagę na 
poprawność budowanych zdań i zamalowuje pola kolorem danej 
grupy (zamiast koloru można użyć symbolu). Następnie ucznio-
wie grają w grę w parach. Po jej zakończeniu można pobawić się 
z uczniami w łańcuszek, wykorzystując zdania: I would like… oraz 
I  like… Pierwszy uczeń mówi: I’d like to swim, następny powtarza 
zdanie kolegi i dodaje swoją część, itd. Można nieco ukierunkować 
zdania dzieci, ograniczając możliwości tworzenia zdań do wybra-
nych tematów, np. jedzenie, czynności zawiązanych ze sportem itp. 

Unit 4
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów, którzy są słuchowcami. Przed 
jego rozpoczęciem należy rozdzielić plany ulic A  i B oraz podzie-
lić uczniów na pary. Nauczyciel na początek wypowiada zdanie: 
N: In this shop you can buy a jacket and jeans i prosi uczniów o po-
danie nazwy sklepu (clothes shop). Następnie wyjaśnia uczniom, 
że teraz będą słuchać pytań kolegi z pary, odgadywać nazwy skle-
pów i  je wpisywać. Po wykonaniu tego zadania można pobawić 
się z  uczniami w  zabawę wspierającą kinestetyków ruchowych. 
Nauczyciel rozkłada w sali nazwy różnych artykułów, które można 
kupić w sklepach z ćwiczenia 1. Uczniowie, indywidualnie lub po-
łączeni w pary, dostają nazwę sklepu i szukają w klasie właściwych 
dla ich sklepu artykułów, mając na to limit czasu (2–3 minuty). Wy-
grywa uczeń (lub para), który znajdzie najwięcej wyrazów. 

Ćwiczenie 2 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Po jego 
wykonaniu można pobawić się z uczniami w zabawę wspierającą 

zarówno kinestetyków ruchowych, jak i  słuchowców. Wszystkie 
dzieci w klasie wstają, a nauczyciel wymienia nazwy ubrań i kolory, 
np.: N: green socks, black shoes, blue jeans itp. Jeśli uczeń ma na so-
bie ubranie określonego koloru, siada. Wygrywa uczeń, który stoi 
najdłużej i siada jako ostatni. 

Ćwiczenie 3 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Przed 
jego wykonaniem nauczyciel może opisać swoje ubranie, mówiąc 
zdania typu: N: My jeans are blue; My sweater is warm; My shoeś are 
new itp. Uczniowie rysują swoje ubrania, a  następnie opowiada-
ją o nich koledze z pary, wypowiadając zdania typu: My T–shirt is 
new. Po wykonaniu tego zadania można pobawić się z  uczniami 
w zabawę wspierającą wzrokowców. Na tablicy nauczyciel zapisuje 
litery potrzebne do ułożenia nazw ubrań, a zadaniem uczniów jest 
uporządkować litery i odgadnąć wyraz. Uczniowie mogą pracować 
w parach lub małych grupach, a zabawa może być rodzajem zawo-
dów. Kto pierwszy odgadnie wyraz, zdobywa punkt.

Ćwiczenie 5 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Po jego 
wykonaniu nauczyciel może zaangażować kinestetyków emocjo-
nalnych. Nauczyciel podaje kolejno kategorie, np. school, family, 
animals, sport itp. Zadaniem uczniów jest wybrać jeden przymiotnik 
z tego ćwiczenia i wypowiedzieć (lub napisać) jedno zdanie z tym 
przymiotnikiem w stopniu najwyższym, takie które będzie dotyczy-
ło wymienionej kategorii, np.: U: My dad is the tallest in my family.

Ćwiczenie 6 to zadanie dla wzrokowców. Przed jego wykonaniem 
nauczyciel informuje dzieci, że przy porównywaniu jest możliwa 
więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Po wykonaniu zadania moż-
na wykorzystać zabawę aktywizującą kinestetyków ruchowych. 
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy (najlepiej 4-osobowe). Zadaniem 
uczniów jest słuchać nauczyciela i  ustawić się jak najszybciej we-
dług podanego przez nauczyciela kryterium. Nauczyciel mówi np.: 
N: From tallest to shortest; From youngest to oldest; From shortest sur-
name to longest surname; From biggest to smallest foot itp. Zabawa 
może mieć formę zawodów, grupa która ustawi się we właściwej 
kolejności najszybciej, dostaje punkt. Po zabawie uczniowie mogą 
wymieniać się spostrzeżeniami, używając stopnia wyższego i  naj-
wyższego, np.: U: I’m taller than Ewa; Janek is the tallest in my group.

Ćwiczenie 7 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Po 
jego wykonaniu można zaangażować słuchowców. Nauczyciel za-
daje pytania dotyczące wiedzy ogólnej z wykorzystaniem stopnia 
najwyższego przymiotników, a uczniowie odpowiadają na te pyta-
nia. N: What is the highest mountain in Poland?; What is the biggest 
city in the USA?; What is the longest river in Poland? itp.

Ćwiczenie 8 to zadanie wspierające słuchowców. Przed jego wyko-
naniem nauczyciel umieszcza na tablicy ilustracje przedstawiające 
kilka dowolnych artykułów, np. ubrań. Wyjaśnia uczniom, że ich zada-
niem jest zadać pytanie o cenę tych rzeczy. Uczniowie zadają pytania 
typu How much is the sweater?, nauczyciel odpowiada i zapisuje cenę 
obok ilustracji. Następnie nauczyciel zadaje pytania typu: N: What is 
cheaper than the sweater?, What is the most expensive?, a uczniowie 
odpowiadają. Potem uczniowie wykonują zadanie w parach. 

Unit 5
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można zaktywizować kinestetyków ruchowych. Nauczyciel przy-
gotowuje wyrazy z ćwiczenia 1 na dość dużych kartkach, może też 
dodać inne dwuczłonowe wyrazy lub wyrażenia z tego rozdziału. 
Dzieli je na dwie części i  rozkłada w  różnych miejscach klasy. Na 
znak nauczyciela uczniowie rozpoczynają poszukiwania pasują-
cych do siebie elementów. Wygrywa uczeń, który znajdzie najwię-
cej pasujących par. Można ograniczyć czas zabawy do 2–3 minut. 

Ćwiczenie 2 to zadanie dla słuchowców. Przed jego wykonaniem 
należy podzielić uczniów na pary i  przygotować rozdzielone ta-
belki. Po skończeniu tego zadania można odegrać scenki, które 
zaktywizują kinestetyków emocjonalnych i  słuchowców. Dzieci 
w parach odgrywają scenkę u lekarza; przydatne będą rekwizyty 
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np. stetoskop (zabawkowy) czy biały fartuch. Wcześniej można na 
tablicy zgromadzić potrzebne zwroty, dzieląc je na wypowiedzi le-
karza i pacjenta. 

Ćwiczenie 3 to kolejne zadanie dla wzrokowców. Po jego wyko-
naniu można pobawić się z uczniami w zabawę doskonałą dla kine-
stetyków ruchowych: running dictation, czyli biegające dyktando. 
Nauczyciel przygotowuje tekst w kilku egzemplarzach (proponuję 
trzeci paragraf tekstu z podręcznika ze str. 62) i rozmieszcza w róż-
nych miejscach klasy. Uczniowie pracują w  parach lub małych 
grupach. Jedna osoba z grupy biega do wskazanej kartki, a wraca-
jąc do kolegów, dyktuje zdania ( w trakcie zabawy może nastąpić 
zmiana osoby biegającej). Wygrywa ta para (grupa), która napisze 
wszystkie zdania bezbłędnie. Uczniowie mogą na podstawie tek-
stu z podręcznika nawzajem sprawdzać swoje prace. 

Ćwiczenie 4 to zadanie wspierające kinestetyków emocjonal-
nych. Po jego wykonaniu można pobawić się z uczniami w zabawę 
angażującą kinestetyków ruchowych. Będzie do niej potrzebna 
mała piłka. Nauczyciel wymienia zdrowe lub niezdrowe nawyki, 
mówiąc np.: N: do exercises lub eat fast food, i rzuca piłkę do wybra-
nego ucznia (uczniowie mogą siedzieć lub stać w półkolu), a uczeń 
ma odpowiednio zareagować, mówiąc: healthy lub unhealthy. Za 
pomyłki nauczyciel może pobierać fanty, które uczniowie „wyku-
pują”, na przykład tłumacząc wyrazy z tego rozdziału.

Ćwiczenie 6 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Przed jego 
wykonaniem nauczyciel może zapisać na tablicy dwa pytania: 
Were you at school yesterday? I Were you at the swimming pool last 
week? Następnie zadaje te pytania uczniom. Gdy znajdzie kogoś, 
kto odpowie twierdząco, zapisuje jego imię przy pytaniu. Ucznio-
wie wykonują ćwiczenie, a następnie, po zgromadzeniu informacji, 
mówią, czego się o sobie dowiedzieli, np.: U: Janek was at the cine-
ma at the weekend. 

Ćwiczenie 7 to zadanie dla słuchowców. Przed jego wykonaniem 
należy podzielić uczniów na pary i przygotować rozdzielone tabelki. 
w trakcie ćwiczenia dobrze jest monitorować pracę dzieci i spraw-
dzać, czy zadają pytania i odpowiadają po angielsku. Po wykonaniu 
tego zadania można zaangażować kinestetyków emocjonalnych. 
Nauczyciel prosi uczniów, żeby pomyśleli o swoich ostatnich urodzi-
nach i spróbowali opowiedzieć o nich koledze lub koleżance z pary, 
co na nich było, używając zwrotu There was / There were.

Ćwiczenie 8 to zadanie wspierające wzrokowców. Przed jego 
wykonaniem nauczyciel może wypowiedzieć zdanie: N: I have got 
a  bad cough i  poprosić uczniów, żeby udzielili mu rad, używając 
czasownika must w  formie twierdzącej i  przeczącej (mustn’t). Po 
wykonaniu tego zadania można podzielić uczniów na pary i  po-
prosić, aby napisali zalecenia, z  użyciem zdań you must lub you 
mustn’t, przydatne w wypadku podanych przez nauczyciela dole-
gliwości. Następnie uczniowie wymieniają się swoimi zaleceniami 
i odgadują dolegliwość, przy której są one odpowiednie. 

Unit 6
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów słuchowców. Przed jego wykona-
niem należy podzielić uczniów na pary i przygotować rozdzielone 
tabelki. Zanim uczniowie zaczną pracować w parach, warto zwrócić 
uwagę na różnicę pomiędzy słowami channel i programme w języku 
angielskim. Po wykonaniu zadania można zaktywizować kinestety-
ków emocjonalnych. Uczniowie mówią, jakie programy z podanego 
programu telewizyjnego chcieliby obejrzeć. Mogą też opowiedzieć 
lub napisać, jakie są ich ulubione programy telewizyjne (tytuł i  ro-
dzaj), na jakim kanale są dostępne i jak często można je oglądać.

Ćwiczenie 2 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Przed 
jego wykonaniem nauczyciel zapisuje na tablicy w kółku czasow-
nik, np. climb, i korzystając z metody burzy mózgów, zapisuje pro-
ponowane przez uczniów wyrazy łączące się z tym czasownikiem. 
Następnie uczniowie uzupełniają mapy wyrazów i zdania. Odczy-

tują zdania w grupach lub na forum klasy. Po wykonaniu tego za-
dania można zaktywizować kinestetyków ruchowych. Nauczyciel 
przygotowuje na kartce wyrażenia czasownikowe z tego rozdziału, 
typu travel around the world. Uczniowie są podzieleni na dwie gru-
py. Jedna osoba z grupy podchodzi do nauczyciela, losuje kartkę 
i przedstawia za pomocą pantomimy daną czynność. Grupa ma na 
odgadnięcie wyrażenia krótki czas, np. pół minuty. Zabawa ma for-
mę zawodów, grupy zdobywają punkty. 

Ćwiczenie 3 to zadanie dla wzrokowców. Uczniowie dopasowują 
podane czasowniki do ilustracji i  odczytują powstałe wyrażenia. 
Można zwrócić uwagę uczniów, że w  niektórych przypadkach 
możliwe jest więcej niż jedno poprawne połączenie. Po wykonaniu 
tego ćwiczenia można pobawić się z dziećmi w zabawę, która tak-
że będzie wspierała wzrokowców. Na oddzielnych kartkach należy 
przygotować czasowniki i rzeczowniki z tego ćwiczenia. Uczniowie 
są podzieleni na pary, każda z nich losuje jeden czasownik i jeden 
rzeczownik. Zadaniem dzieci w  parach jest zilustrować powstałe 
wyrażenie (czasami może być ono śmieszne i  nie do końca sen-
sowne, np. cook money, ale o to właśnie w tej zabawie chodzi). Na-
stępnie uczniowie wymieniają się swoimi pracami i  odgadują na 
podstawie rysunku, jakie wyrazy wylosowali koledzy. 

Ćwiczenie 4 to zadanie wspierające słuchowców. Uczniowie wy-
konują je w grupach 4-, 5-osobowych. Po jego wykonaniu, nadal 
angażując słuchowców, można się pobawić z  uczniami w  łańcu-
szek. Uczniowie kończą zdanie: I like……, wymieniając ulubioną 
formę rozrywki, kolejny uczeń dodaje swój pomysł, ale powtarza 
też to, co powiedzieli jego koledzy wcześniej, i tak dalej. 

Ćwiczenie 5 to zadanie dla wzrokowców. Aby zaktywizować ki-
nestetyków ruchowych, po wykonaniu tego ćwiczenia, nauczyciel 
wypowiada zdania w różnych, znanych dzieciom czasach, a zada-
niem uczniów jest wstać, kiedy usłyszą zdanie w czasie past simple. 

Ćwiczenie 6 wspiera kinestetyków emocjonalnych. Kiedy 
uczniowie uzupełnią zdanie, można zaangażować kinestetyków 
ruchowych. Uczniowie wstają i  szukają w  klasie kogoś, kto ma 
przynajmniej cztery zdania identyczne z ich odpowiedziami. Zada-
niem uczniów jest zadawać pytania z podanymi w tym ćwiczeniu 
zwrotami, np.: U: Did you watch TV yesterday?

Ćwiczenie 7 wspiera kinestetyków ruchowych. Po indywidual-
nym udzieleniu odpowiedzi na pytania uczniowie wstają i  zdają 
sobie pytania nawzajem. Jeśli usłyszą odpowiedź zgodną ze swoją, 
zaznaczają . Uczniowie, którzy zaznaczą trzy sąsiadujące pola, 
mówią: bingo. 

Ćwiczenie 8 to zadanie wspierające słuchowców. Uczniowie naj-
pierw przepisują kolejne zwrotki wyliczanki, zmieniając wskazane 
wyrażenia. Następnie rytmicznie, z podziałem na dwie grupy, czy-
tają wyliczankę, która ma formę dialogu. Uczniowie mogą czytać ją 
na różne sposoby (głośno, cicho; szybko, wolno; wesoło, smutno). 
Następnie mogą odczytywać kolejne zwrotki w parach. Można też 
zorganizować konkurs na wyrecytowanie wyliczanki z pamięci.

Unit 7
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów słuchowców. Uczniowie wspólnie 
wypowiadają głośno nazwy przedmiotów przedstawionych na ilu-
stracjach oraz dorysowują i  podpisują brakujące elementy w  każ-
dym rzędzie. Po wykonaniu tego ćwiczenia można pobawić się 
w „odwróconą” zabawę Taboo. Nauczyciel przygotowuje karty z wy-
razami z  tego rozdziału (parzystą liczbę, np. 10). Na karcie każdej 
znajduje się jeden wyraz główny (na górze, podkreślony), a pod nim 
trzy wyrazy pomocnicze, np. skis, slope, sport, snow. Uczniowie są po-
dzieleni na dwie grupy. Jeden zawodnik z grupy podchodzi i losuje 
kartę. Jego zadaniem jest opowiedzieć o głównym pojęciu z karty, 
nie wypowiadając tego słowa i układając proste zdania, w których 
może wykorzystać podane wyrazy pomocnicze. Zadaniem pozosta-
łych uczniów z jego grupy jest odgadnąć wyraz główny. Jeżeli nie-
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którzy uczniowie mają problem ze swobodnym mówieniem, można 
pozwolić, żeby wypowiadali się tylko ochotnicy. 

Ćwiczenie 2 to zadanie wspierające wzrokowców. Uczniowie roz-
wiązują krzyżówkę, odczytują hasło, uzupełniają pytanie i układają 
odpowiedź. Po wykonaniu tego zadania można zaangażować słu-
chowców. Uczniowie układają i głośno wypowiadają dowolny ciąg 
z wybranych wyrazów z tego ćwiczenia, a zadaniem pozostałych 
uczniów jest te wyrazy zapisać w odpowiedniej kolejności. 

Ćwiczenie 3 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można zaangażować kinestetyków emocjonalnych. Nauczyciel 
pisze na tablicy początek zdania: The last time I… . Prosi uczniów, 
żeby wybrali jedno wyrażenie z puzzli i dokończyli zdanie (należy 
zwrócić uwagę na użycie właściwej formy czasownika), a następ-
nie aby wykonali rysunek, który przedstawi to wydarzenie. Czyli 
uczeń pisze zdanie, np. The last time I felt over the moon, i wykonuje 
ilustrację. Po wykonaniu tego zadania uczniowie w grupach lub na 
forum klasy opowiadają sobie o zilustrowanych sytuacjach. 

Ćwiczenie 4 to zadanie wspierające kinestetyków ruchowych. 
Uczniowie w parach grają w kółko i krzyżyk, głośno wypowiadając 
liczby porządkowe. Nauczyciel monitoruje pracę dzieci, słuchając 
i  jednocześnie delikatnie korygując wymowę. Po wykonaniu ćwi-
czenia można zaangażować wzrokowców. Pracując w tych samych 
parach, dzieci mogą zapisać słownie liczby porządkowe z wybra-
nej planszy do gry. Po zapisaniu liczb przekazują kartki innej parze, 
która sprawdza poprawność zapisu. Uczniowie sprawdzając zapis, 
mogą zaglądać do podręcznika lub zeszytu.

Ćwiczenie 5 po wykonaniu tego ćwiczenia można zaangażować 
kinestetyków emocjonalnych. Uczniowie wybierają pięć cza-
sowników z tego ćwiczenia i piszą zdania o tym, co robili podczas 
weekendu. Następnie czytają zdania w parach, a potem zmieniają 
parę i opowiadają o  tym, co w czasie weekendu robił ich kolega 
z poprzedniej pary. 

Ćwiczenie 6 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Dzieci 
pracują w parach. Najpierw zaznaczają swoje odpowiedzi, następ-
nie zadają pytania koledze i zaznaczają jego odpowiedzi. Następnie 
nauczyciel prosi dzieci, żeby powiedziały, jakie podobieństwa lub 
różnice w swoich odpowiedziach znalazły. Uczniowie wypowiadają 
zdania typu: U: I took a shower yesterday, and Janek also took a shower 
yesterday. / I got up at six, but Janek didn’t get up at six.

Ćwiczenie 7 to zadanie wspierające słuchowców. Opiera się na 
popularnej grze w statki. Uczniowie zaznaczają pięć dowolnych pól 
na swojej planszy (można wprowadzić zasadę, że zaznaczone pola 
nie mogą się dotykać krawędziami). Współrzędnymi pól są zdania 
utworzone z poszczególnych fragmentów. Zanim uczniowie zagrają 
w grę w parach, dobrze, żeby przećwiczyli z nauczycielem. Na pod-
stawie informacji z planszy z tego ćwiczenia lub podobnej ucznio-
wie odgadują, gdzie ukrył statki nauczyciel. Po wykonaniu tego 
ćwiczenia można pobawić się z uczniami w zabawę, która również 
wspiera słuchowców. Uczniowie kończą zdanie I didn’t …, wymie-
niając jedną czynność, której nie wykonywali wczoraj. Kolejny uczeń 
powtarza wymienione przez kolegów czynności i dodaje swoją.

Ćwiczenie 8 po wykonaniu tego zadania można pobawić się 
z uczniami w zabawę wspierającą słuchowców. Jeden uczeń wycho-
dzi z klasy, w tym czasie nauczyciel pisze na tablicy pytanie, np. What 
is your favourite sport? Uczniowie, którzy są w klasie, mają chwilę na 
przeczytanie pytania i zastanowienie się nad odpowiedzią (nauczy-
ciel prosi uczniów, żeby odpowiadali pełnymi zdaniami). Następnie 
nauczyciel ściera pytanie z tablicy i zaprasza ucznia, który wyszedł 
z  klasy. Uczeń słucha odpowiedzi swoich kolegów i  odgaduje, jak 
brzmiało pytanie. Potem wychodzą kolejni uczniowie.

Unit 8
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów, którzy są słuchowcami. Przed jego 
rozpoczęciem należy rozdzielić krzyżówkę a  i b oraz podzielić 

uczniów na pary. Nauczyciel na początek wypowiada zdanie: N: It 
travels on water and it’s not very big i prosi uczniów o podanie na-
zwy środka transportu (boat). Następnie wyjaśnia uczniom, że te-
raz będą słuchać zdań kolegi z pary i odgadywać nazwy środków 
transportu. Jeśli uczniowie mają problemy z prawidłowym zapisa-
niem wyrazów, mogą je sobie literować. 

Ćwiczenie 2 to zadanie wspierające uczniów wzrokowców. Po 
jego wykonaniu można pobawić się w zabawę utrwalającą wyrazy 
z tego ćwiczenia. Uczniowie – indywidualnie lub w parach – wybie-
rają ze słownictwa użytego w ćwiczeniu jeden przymiotnik i jeden 
rzeczownik i  łączą je w  dowolny sposób, ale inny niż w  ćwiczeniu 
(może być to zabawne połączenie). Następnie wykonuje rysunek 
przedstawiający to wyrażenie. Na koniec uczniowie oglądają swoje 
prace i odgadują połączenia, np.: dangerous shadow czy comfortable 
bridge. 

Ćwiczenie 3 wspiera uczniów słuchowców. Po uzupełnieniu wyli-
czanki uczniowie głośno ją odczytują. Pierwszą zwrotkę mogą czy-
tać głośno i radośnie, a drugą smutno i ciszej. Można się również 
pobawić z dziećmi w odczytywanie tej wyliczanki na wzór rapu. 

Ćwiczenie 4 to zadanie wspierające wzrokowców. Uczniowie wy-
bierają z podanej listy te czynności, które najbardziej chcieliby wy-
konywać na wakacjach w Londynie, a następnie szukają kogoś, kto 
dokonał podobnego wyboru. Następnie, wykorzystując metodę 
burzy mózgów, można poprosić uczniów, aby wymienili czynności, 
które najbardziej lubią wykonywać podczas wakacji. Nauczyciel 
zapisuje pomysły dzieci na tablicy. Uczniowie podchodzą do niej 
i zaznaczają (np. przez postawienie znaku ) dwie swoje ulubione 
czynności, a potem wspólnie sprawdzają, które aktywności są naj-
popularniejsze w klasie. 

Ćwiczenie 5 to zadanie wspierające wzrokowców. Uczniowie na 
podstawie ilustracji zaznaczają poprawne zdania i tworzą przecze-
nia do zdań niezgodnych z ilustracją. Po wykonaniu tego ćwiczenia 
można pobawić się z uczniami w zabawę wspierającą słuchowców. 
Uczniowie w łańcuszku wypowiadają zdania o swoich planach na 
najbliższy weekend, wymieniając jedną czynność, np.: U: I’m going 
to watch TV. Kolejna osoba dodaje swoją czynność, ale powtarza 
też to, co powiedzieli koledzy przed nią. 

Ćwiczenie 6 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Przed 
jego wykonaniem nauczyciel rys uje kilka prostych rysunków, ob-
razujących jego plany na najbliższy miesiąc. Np. rysuje budynek 
z  napisem theatre, basen, banknoty, samochód itp. Zadaniem 
uczniów jest odgadnąć na podstawie rysunków, co zamierza robić 
nauczyciel. Uczniowie zadają pytania typu: U: Are you going to go 
swimming?, Are you going to buy a car? itp., a nauczyciel odpowiada. 
Można się umówić z dziećmi, że zadają pytania dotąd, aż odgadną 
właściwą czynność. Po tym wstępie uczniowie wykonują zadanie. 
Najpierw uzupełniają zdania imionami kolegów, a następnie pod-
chodzą do wybranych kolegów i sprawdzają, czy dobrze odgadli. 
Po wykonaniu tego ćwiczenia mogą na forum klasy powiedzieć, 
czego się dowiedzieli. Uczniowie wypowiadają zdania typu: U: Pio-
trek isn’t going to play football this week.

Ćwiczenie 7 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Do gry 
planszowej potrzebna są kostki i pionki. Uczniowie grają w małych 
grupach. Po skończeniu gry można pobawić się z dziećmi w zaba-
wę wspierającą słuchowców. Nauczyciel wypowiada zdanie: N: You 
are at home and it’s raining i prosi uczniów, aby powiedzieli, co za-
mierzają albo czego nie zmierzają robić w tej sytuacji. Uczniowie 
wypowiadają zdania typu: U: I’m going to watch TV / I’m not going to 
ride a bike. Następnie nauczyciel podaje kolejny opis sytuacji, np.: 
N: There’s an English test tomorrow.

Ćwiczenie 8 to zadanie wspierające słuchowców. Przed jego roz-
poczęciem należy rozdzielić mapy na części a  i b oraz podzielić 
uczniów na pary. Uczniowie w parach dyktują sobie drogę i spraw-
dzają, czy udało im się doprowadzić kolegę do właściwego miejsca.
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Unit 1
1 

START friend hair garden queen
grandparents house only child nephew stepmother
niece horse husband car twin
stepfather uncle aunt people cousin
darling bee clever hobby wife
island teacher somebody bike FINISH

   1 niece 2 nephew 3 aunt 4 uncle 5 cousin  6 husband

2 Własne odpowiedzi dzieci.

3
6

3 O
1 S 5 P
P A B T

2 H A R D W O R K I N G
T A M
I V I

4 L A T E 8 E S
7 N I C E T 10

T A I L
L 9 P U N C T U A L
M Z

Y

4  1 queen bee 2 beehive 3 beekeeper 4 honey  
5 flower 6 własne pomysły dzieci

5 Własne odpowiedzi dzieci.

6 Własne odpowiedzi dzieci. 

7 Do you like running? Yes, I do. 
 Do you like swimming? I like it too. 
 Do you hate dancing? Yes, I do. 
 Do you hate singing? I hate it too. 

  W drugiej części własne pomysły dzieci.

Unit 2
1 
1 P O L I C E O F F I C E R
2 F I R E F I G H T E R
3 P H O T O G R A P H E R
4 T E A C H E R
5 S H O P A S S I S T A N T
6 M E C H A N I C
7 F O O T B A L L E R
8 A C T O R
9 M U S I C I A N
10 C O M P U T E R T E C H N I C I A N

2 
a s t r o n a u t d d y
d l t y q t n u r s e j
d r i v e r o t e a t m
c m e c h o w a i t e r
l d o c r e v m q a c l
e x p l o r e r x a t o
a p d a n e m a q x i m
n w c h e f o k e e v c
e c v b e a f a r m e r
r m u s i p z v s i g v
t u t e a c s k e r p l
h a i r d r e s s e r p

   1 He wants to be a driver.  
2 He wants to be a chef. 
3 She wants to be a detective.  
4 She wants to be a hairdresser.  
5 He wants to be an astronaut.  
 

3  Określenia pozytywne – kolor czerwony: creative, 
interesting, easy, exciting. 

   Określenia negatywne – kolor niebieski: boring, hard, 
dangerous, tiring, dirty, scary.

  Łączenie z czynnościami – własne odpowiedzi dzieci.

4  1 live in, get into, like 2 catch, touch  
3 use, touch, like 4 like, touch 5 get into, phone  
6 catch 

   W tym zadaniu można też zaakceptować inne 
odpowiedzi, jeżeli mają sens.

5  now: I am studying., We aren’t riding bikes., She is doing 
her homework., Are you taking photos?  
every day: I tidy up my bedroom., My parents don’t 
walk to work., He plays the guitar., Does your sister go 
swimming?

6 Własne odpowiedzi dzieci.

7  1 A car is faster than a bike.  
2 A tiger is more dangerous than a cat.  
3 The USA is bigger than Poland.  
Pozostałe zdania – własne odpowiedzi dzieci.

Unit 3
1 

pinapple apple pepper plum tomato onion
lettuce watermelon strawberry coconut lemon cabbage
cherry banana spinach pear orange potato

2  1 honey 2 chicken 3 pasta 4 sugar  
5 cottage cheese 6 meat 7 jam 8 cereal 9 bread 
10 cream 11 soup 12 sausage

  1a 2c 3h 4l 5f 6i 7k 8e 9b 10g 11d 12j

3 Własne odpowiedzi dzieci.

Reinforcement Tasks Answer Key

Reinforcement Tasks Answer Key
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4 1 legs 2 eyes 3 nose 4 brain 5 tongue 6 fingers

5 There isn’t much sugar in my cake. 
 There isn’t much cheese on my plate. 
 There isn’t much tea in my cup. 
 Don’t worry, cheer up!

  There aren’t many crisps in this packet. 
  There aren’t  many eggs in my basket. 
  There aren’t many plums on the tree. 
  Let’s buy some, come with me !

6 Własne odpowiedzi dzieci.

7 Własne odpowiedzi dzieci.

8 Własne odpowiedzi dzieci. 

Unit 4
1 

1 butcher’s 2 shoe shop 3 bookshop 4 supermarket
Shopping street

5 clothes shop 6 chemist’s 7 newsagent’s 8 florist’s

2 Własne odpowiedzi dzieci.

3 Własne odpowiedzi dzieci.

4 Assistant: Can I help you?  
 Rob: Can I try these trousers on? 
 Assistant:  Yes, of course. The changing room is over 

there.
  Rob: They’re a good fit. How much are they? 
  Assistant: They are €10. They are in the sale. 
  Rob: Great. I’ll take them. 
  Assistant: Are you paying by card or in cash? 
  Rob: By card. Here you are. 
  Assistant: Thanks.

5 Własne odpowiedzi dzieci.

6  1  A mouse is smaller than a dog. 
A dog is bigger than a mouse. 
A mouse is the smallest. 
A horse is the biggest

  2  Spring is warmer than Winter. 
Winter is colder than spring. 
Winter is the coldest. 
Summer is the warmest.

  3  Swimming is more difficult than walking. 
Walking is easier than swimming 
Walking is the easiest. 
Climbing is the most difficult. 

  Możliwe są inne poprawne odpowiedzi. 

7 1 in 2 of 3 of 4 in 5 in 
 Własne odpowiedzi dzieci.

Unit 5
1  painkiller, food poisoning, stomach ache, runny nose, sore 

throat, mint tea, ear infection, twisted ankle, eye drops, 
broken arm

   okienka: 1 eye drops 2 sore throat 3 painkiller  
4 stomach ache 5 food poisoning 6 twisted ankle

2 Wypowiedzi dzieci na podstawie informacji w tabelce.

Symptoms Illnesses Remedies

headache, runny nose, cough a cold some vitamins, painkiller
stomach ache,  temperature food poisoning some mint tea, a lot of 

sleep
sore throat, temperature, 
headache

flu some pills, syrup

earache, temperature ear infection ear drops, some vitamins

3 
1 I N J U R E D

2 A R M
3 B U R N
4 C U T

5 H O S P I T A L
Q

6 B R U I S E
7 G R A Z E

8 K N E E
9 E L B O W

4  Healthy habits: drink water, ride a bike, sleep 8 hours, go 
for a walk 

   Unhealthy habits:  drink cola, watch TV a lot,  too long 
sitting  down,  stay up late at night

  Własne odpowiedzi dzieci.

5  1  Ben was at the cinema on Sunday., Ben wasn’t at the 
cinema on Sunday., Was Ben at the cinema on Sunday? 

  2  They were in Greece in July., They weren’t in Greece in 
July. Were they in Greece in July?, 

  3  You were ill last week. You weren’t ill last week. Were 
you ill last week?, 

  4  It was a cold winter. It  wasn’t a cold winter. Was it 
a cold winter?, 

  5  I was sad yesterday. I wasn’t sad yesterday. Was I sad 
yesterday?, 

  6  Mum and dad were at work at 4.00. Mum and dad 
weren’t at work at 4.00. Were mum and dad at work 
at 4.00?

6 Własne odpowiedzi dzieci.

7  1 You mustn’t eat any sweets., 
  2  You must take some syrup., You mustn’t eat any ice 

cream., 
  3  You must drink some mint tea., You mustn’t eat any 

fast food., 
  4 Własne odpowiedzi dzieci.

Unit 6
1 Wypowiedzi uczniów na podstawie informacji z tabelki.
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The Green Channel The BCC 10 TV

5.00 Wild Animals documentary The news The Smurfs cartoon

5.30 Star Wars science fiction 
film

I can Dance Talent 
show

Kevin Home Alone 
comedy

8.00
Doctors soap opera Who Wants to be 

a Millionaire? quiz 
show

Robin Hood 
adventure film

2 Własne odpowiedzi dzieci.

3  1 earn money 2 cook soup 3 paint a picture  
4 receive the Oscar 5 follow a thief  
6 kindnap uncle Gordon 7 finish a book 8 sell a car

4 Wypowiedzi uczniów na podstawie informacji z tabelki. 

5  zamalowane zdania: We were at school yesterday. Did 
you do your homework? I visited my grandparents last 
weekend. I didn’t like singing when I was five. My aunt 
danced flamenco in Spain.

6 Własne odpowiedzi dzieci.

7 Własne odpowiedzi dzieci.

8  Why don’t we go to the park? 
 Why don’t we walk outside? 
 Why don’t we ride a bike? 
 Great. That’s what I like!

  Let’s go to the park. 
  Let’s walk outside. 
  Let’s  ride a bike. 
  Great. That’s what I like!

  How about going to the park? 
  How about walking outside? 
  How about  riding a bike? 
  Great. That’s what I like!

Unit 7
1  1 oar, racket, sail 2 helmet, saddle, saddle  

3 boat, skis, board 4 net, net, rope

2
1 C A V E

2 P A T H
3 W A T E R F A L L

4 C L I M B I N G
5 S L O P E

6 R I V E R
7 R O C K

8 R A F T I N G

   Własna odpowiedź dzieci na pytanie Who is your favourite 
sports champion?.

3  1b have a whale of a time 2c take up 
3d have butterflies in my stomach  
4e feel over the moon 5a work out

4  Wypowiedzi dzieci zgodne z liczbowym zapisem liczby 
porządkowej.

5

7

1 R E A D
8 I

2 M A D E
9 T

3 F L E W
O 10

4 B O U G H T
N O

5 H A D 6 G O T
K

6 Wypowiedzi dzieci na podstawie informacji z tabelki. 

7  WHAT? at school WHERE? in the morning  
WHO? my pencil WHEN? in the park

Unit 8
1

9

8 F 10

1 T R A M E U
O 4 T R A I N
T R D

2 L O R R Y E
R R

7 B G
C I 5 C A R
O K A

3 P L A N E 6 B U S
C N
H D

2 Get in the car! 
 Get on the plane! 
 Have a nice trip! 
 Travel to Spain!  

  Get out of the car. 
  Get off the plane. 
  The holiday’s over. 
  School time again.

3 Własne odpowiedzi dzieci.

4  Zdania poprawne: 2, 4, 7;  
zdania błędne: 

  1 Tomek isn’t going to have a holiday in Italy.  
  3 He isn’t going to travel by car.  
  5 He isn’t going to go hiking.  
  6 He isn’t going to use his computer.  
  8 He isn’t going to play football.

5 Własne odpowiedzi dzieci.

6 Wypowiedzi dzieci na podstawie wyrażeń i ilustracji.

7 Wypowiedzi dzieci na podstawie mapy.
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Unit 1  Consolidation

PHOTOCOPIABLE

Grammar
1  Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie 

czasu present simple.

Dear Louise,
My name is Sabrina and I (1)  (live) 
in Scotland. I’ve got a twin sister, Lilly, and an 
older brother, Carl. Carl (2)  (play) 
football but he  (3)  (not like) 
basketball. He  (4)  (be) 12 years 
old. Lilly (5)  (read) a lot of books, 
but I (6)  (be) a better student 
than her. We (7)  (have) two dogs 
and a cat. (8)  you  
(have got) any pets? (9)  your 
family  (watch) much television? 
I (10)  (not like) many television 
programmes.
Write soon.

Love,

Sabrina

live

2  Wybierz właściwe uzupełnienie zdań.

 1 I see my cousins  .
  a  now b  every day c  today 

 2 My dad  to work by train.
  a  always goes b  goes tomorrow  
  c  goes sometimes

 3  Sophie’s nephew is  home from 
school.

  a  late often b  late always c  never late

 4 His cousin  eat apples or bananas.
  a  doesn’t b  not c  don’t

 5  I  riding with my stepfather and 
stepsister.

  a  sometimes go b  go usually c  often goes

 6 Tom’s mother  at weekends.
  a  works always b  don’t always work  
  c  doesn’t always work

 7 I  patient with my baby sister.
  a  are usually b  am usually c  usually is

3  Połącz odpowiednio części zdań.

 1 We never
 2 Monica always 

 3  Kasia and Marco 
often go

 4  My friends and  
I are

 5  They live
 6  Our uncle doesn’t

 a  often in the park.
 b  asks for something 

to eat.
 c  go to work every 

day.
 d  see our cousins 

who live in America.
 e  in a big house now.
 f  cycling together.

Vocabulary
4  Napisz, kim są te osoby.

 1 Your father’s new wife is your  . 
 2 Your sister’s son is your  .
 3 Your mum is your dad’s  .
 4  Your mum’s new husband is your  .
 5 Your brother’s daughter is your  .
 6 Your dad is your mum’s  .

5  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

bored     calm      excited     happy     sad     worried

 1  Marie was very  when she got 
such good exam results. 

 2  The children seem very  at their 
new school.

 3  Ben is  about his future and his 
life in a new town.

 4  She gets  when she watches 
football. She isn’t interested in it.

 5  Tina is very  because she misses 
her dog.

 6  No matter what happens – if she gets good news 
or bad news – Susie is always very  .

6  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  Penny is very hard-working / lazy, calm and 
happy. 

 2  Mrs White wants her students to be patient /  
punctual for lessons.

 3  Bill is usually very optimistic / brave about 
his future.

 4  The teacher is very late / patient with the 
little children.

 5  Alexis is very calm / lazy. She never does her 
homework.

stepmother

excited
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Unit 1  Extension

PHOTOCOPIABLE

Grammar
1  Połącz pytania z właściwymi odpowiedziami.

 1 Are you thirsty?
 2 Am I pretty?
 3 How old are you?
 4  What colour is 

your bag?
 5  Is your coat blue?
 6  Are the shops 

open today?

 a I’m eleven.
 b Yes, they are.
 c No, I’m not.
 d No, it’s pink. 

 e Yes, you are.
 f It’s pink.

2  Ułóż pytania, dopisując do lub does na 
początku każdego z nich i porządkując 
odpowiednio wyrazy.

 1 you / always / early / get up / ?

  
 2 tennis / play / you / ?

  
 3 often / rain / in July / it / ?

  
 4 your sister / tennis / like / ?

  
 5 you / what / for lunch / want / ?

  
 6 in your free time / do / what / you / ?

  

3  Wpisz przysłówki częstotliwości 
w odpowiednich miejscach zdań.

 1 My dad doesn’t work on Saturdays. (usually)

  
 2 Martin drives to work. (always)

  
 3 Catherine is sick. (never)

  
 4 I drink milk in the morning. (often)

  
 5 He plays computer games. (sometimes)

  
 6 I am happy. (always)

  

Vocabulary
4 Rozwiąż krzyżówkę.

Across
1 Your sister’s daughter.
5 A child that’s a girl.
6  Someone with no  

brothers or sisters.

5 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 
queen bee     nectar     beehive     angry      

hard-working     scared

 1 The bee is a very  insect. 
 2 Some people are  of bees.
 3 The bees collect  from flowers.
 4  If the bees are  , they don’t make 

honey.
 5  The  is the only mother in the hive.
 6  Some bees stay in the  with 

the baby bees.

6  Dopasuj i wpisz wyrazy z ramki do 
odpowiedniej grupy.

 
calm     punctual     optimistic     worried     

excited     lazy     bored     late

 Feelings adjectives
          

 Personality adjectives
          

Down
2 Your dad’s brother.
3 Your brother’s son.
4 Your father’s new wife.
7 Your mum’s mum.

7

4

2 3

1

6

5
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Grammar
1 Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.

 
every day     in the morning     at the moment     

never     on Saturdays     half past eleven

 1  My mum  cooks on a Saturday. 
Dad always does it instead. 

 2 The hairdresser is doing my hair  .
 3  We go to the beach  in the 

summer.
 4  It’s  . I am going for a job 

interview.
 5  Joanne works in a big Italian restaurant 

 .
 6  The plane from Barcelona arrives 

 at 8 o’clock.

2  Uzupełnij zdania czasownikami w czasie 
present simple i present continuous 
we właściwej formie.

 1  Dad usually  to work on 
Mondays, but today is different. He 

 to the dentist. (go) 
 2  The man who  at that table 

 in the same place every day. (sit)
 3  The firefighters  to get a cat out 

of a tree. They usually  to stop 
fires. (help)

 4  The chef  breakfast at the 
moment. He  breakfast every 
day. (not cook)

 5  Our neighbours  a lot of noise 
this morning. They usually only   
a lot of noise on Saturdays. (make)

3  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1 My bike is not  my brother’s bike.
  a  as big as b  bigger c  big than 
 2 My last job was  than this one.
  a  gooder b  as good as c  better
 3 The book is  than the film.
  a  interesting b  more interesting 
  c  as interesting
 4 I think your job is  mine.
  a  as easier b  easier than c  easy than

never

goes

is going

 5  Danny has  marks than me at 
school.

  a  worse b  bad c  badder
 6  Cycling to school is  than 

walking.
  a  more tiring b  tiring c  as tiring as

Vocabulary
4  Połącz nazwy zawodów z ramki z właściwymi 

definicjami.

 
shop assistant    guard    detective    doctor 

actor    waiter

 1  Someone who helps people  
when they are sick.  

 2  Someone who helps people when  
they are buying something. 

 3  Someone who brings the food  
to people in a restaurant. 

 4  Someone who makes sure  
a building is safe. 

 5  Someone who looks for  
information about a crime. 

 6  Someone who is in films. 

5  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  I’m catching / helping my sister do her 
homework.

 2  Bill cannot get into / touch his house 
because he doesn’t have a key.

 3  Heather has a careful / an unusual job.
 4  She phones / uses a special tool to catch the 

snakes.
 5  People touch / phone her when they find  

a snake.
 6  They often catch / help a lot of snakes.

6  Połącz właściwe części zdań.

 1  Maria doesn’t like 
her job 

 2  Travelling around 
the world 

 3  My brother has 
a dangerous job

 4  A nurse usually has 
very

 5  A photographer has

 a  a very creative 
job.

 b  because she 
says it’s boring.

 c hard work. 

 d  is very exciting. 

 e  because he’s 
a firefighter.

doctor

Unit 2  Consolidation
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Grammar
1  Udziel krótkich odpowiedzi na pytania pod 

rysunkami.

 1  Is he a firefighter? 
   Is he at a fire  

at the moment? 
   What is he doing? 

 2  Is she a hairdresser? 
   Is she singing a song? 
   What is she doing? 

 3  Are they taking  
photographs? 

   Do they take  
photographs in  
their jobs? 

   What are they doing? 

 4  Is she working  
in a shop? 

   Does she work  
in a shop? 

   What is she doing? 

2  Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami  
w stopniu wyższym. Użyj than, gdy to konieczne.

 1  It is  to be a chef 
than it is to be a doctor. (easy) 

 2  James is  his brother 
at football. (good)

 3  Sarah is  me with our 
baby brother. (patient)

 4  Being a firefighter is  
being a cleaner. (dangerous)

 5  A shop assistant has a  
job than a photographer. (boring)

 6  I’m  being a police 
officer than a waiter. (happy)

 7  My job is  now than 
it was in 2016. (bad)

 8  Celia is  me when 
we’re watching a horror film. (scared)

3  Uzupełnij zdania, wpisując as lub than.

 1  My sister is older  me.
 2  I don’t play computer games as much 

 you do.
 3  I can’t stay longer  half an hour.
 4  My car is smaller  your car.
 5  Chapter three of this book is more 

interesting  chapters one and 
two.

 6  Trudy isn’t as clever  she thinks.
 7  Great Britain isn’t as big  America.

Vocabulary
4 Połącz odpowiednio wyrazy z obu kolumn.

 1 catch
 2 touch
 3 use
 4 phone
 5 go into
 6 help
 7 have
 8 like

 a a building
 b your head
 c helping people
 d a friend
 e a special tool
 f an unusual job
 g a criminal
 h for help

5  Wybierz właściwą odpowiedź.

 1  Being a photographer is more  
than being a cleaner.

  a  boring b  creative c  scary 
 2  Skateboarding is as  as riding 

a bike.
  a  dangerous b  boring c  dirty
 3  My dad works long hours. His job is very 

 .
  a  creative b  easy c  tiring
 4  I think history is the most  

subject I am studying at school.
  a  interesting b  dangerous c  unusual
 5  We are watching a  film at the 

moment.
  a  hard b  dangerous c  scary
 6  My brother always gets  when he 

plays in the garden.
  a  easy b  dirty c  funny

Unit 2  Extension

I’m a shop 
assistant.

I’m a firefighter.

I’m a hairdresser.

We are 
photographers.
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Grammar
1  Ułóż zdania twierdzące, przeczące lub 

pytające.

 1 there / in / fridge / lettuce / isn’t / much / the

  
 2 café / got / that / has / waitresses / a lot of

  
 3 want / juice / much / how / you / do / ?

  
 4 always / my / food / brother / eats / a lot of

  
 5 party / there / is / at / the / a lot of / food

  
 6  apples / have / bananas / you / how / got / 

and / many / ?

  

2 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 ball     have     pizza     ice cream     for 

 1 Would you like  for lunch today? 
 2  Sally says she would like to  

a holiday next month.
 3 What’s  dinner tonight, Mum?
 4  Becky would like to buy a red  for 

her dog to play with.
 5  I don’t know what to choose, strawberry or 

banana  .

3  Spójrz na kalendarz Billa. Wykorzystaj 
podane informacje i napisz zdania w czasie 
present continuous.

There isn’t much lettuce in the fridge.

pizza

Vocabulary
4  Połącz wyrazy z właściwymi definicjami.

 1 cabbage
 2 pineapple
 3 watermelon
 4 pepper
 5 tomato

a

 a  a hard, round vegetable with green or 
purple leaves

 b  a round red vegetable which we eat in salads 
or in a very popular red soup

 c  a large fruit that is yellow and juicy inside
 d  a large round fruit that has a hard green skin 

and is very red and juicy inside
 e  a vegetable that can be red, orange, yellow 

or green

5 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 
crunchy     healthy     tasty     disgusting      

spicy     hot

 1  When you eat uncooked cabbage, it can be 
 and not soft. 

 2  Some Indian food can be  and 
hot.

 3  What’s this! It tastes really  !  
I can’t eat it.

 4  My sister eats a  diet with lots of 
fruit and vegetables.

 5  Mmm. This is so  . It’s the best 
cake in the café.

 6  I never eat chillies. They are too  
for me and hurt my mouth.

crunchy

Unit 3  Consolidation

Thursday 
go shopping – Mickey and Susie
4 On Thursday, Bill 

Friday  
play football – Mickey
5 On Friday, Bill 

Saturday  
visit – my grandma and grandad
6 On Saturday, Bill 

Monday 
meet Susie and Mickey – café
1 On Monday, Bill 

Tuesday 
go to the library – Susie
2 On Tuesday, Bill 

Wednesday 
spend a day in London – Mum
3 On Wednesday, Bill 

is meeting Susie and
Mickey at the café.
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Grammar
1  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1 Do you buy many / a lot of food? 
 2 There aren’t much / many apples in the bowl.
 3  We haven’t got many / much cheese. We 

need to get some more.
 4  Were there much / many sausages  

at the butcher’s?
 5 How many / much are those pineapples?
 6 Do much / many people eat papayas?
 7  She isn’t hungry, so she isn’t eating  

many / much.
 8  I have much / a lot of cottage cheese, but 

no salad.

2  Co powiesz w następujących sytuacjach? 
Użyj Would you like (to) …?

 1  You want to go out to get a pizza. You ask 
your friend to go with you.

  You say to your friend: 

  
 2 You made a sandwich. Your friend arrives.
  You say to your friend: 

  
 3  You have no cheese. You ask your brother to 

go to the supermarket with you.
  You say to your brother: 

  
 4  You have some apples. Your mum is at home.
  You say to your mum: 

  
 5  You want to play football tomorrow. You 

phone your friend.
  You say to say to your friend: 

  
 6  You’re making a cup of tea. Your sister is with 

you.
  You say to your sister:

  

Would you like to go out to get a pizza?

3  Napisz pytania w czasie present continuous 
odnoszące się do przyszłości.

 1 when / Mum / cook dinner / ? 

  
 2 what / time / they / come / ?

  
 3 you / go / out / tomorrow / ?

  
 4 what / she / eat / for lunch / today / ?

  
 5 we / eat / at home / tonight / ?

  
 6 what / you / do / this evening / ?

  
 7 he / cook / dinner / tonight / ?

  
 8 where / they / go / next week / ?

  

Vocabulary
4  Przekreśl w każdym rzędzie wyraz, który nie 

pasuje do pozostałych.

 1 cherry   lettuce   plum
 2 sausage   meat   tea
 3 pear   spinach   pepper
 4 cream   watermelon   milk
 5 apple   orange   pasta
 6 sandwich   milkshake   soup

5  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  This soup is too salty / juicy. I don’t think 
I can eat it. 

 2 This apple is too fresh / sour for me to eat.
 3  Your cake is crunchy / delicious. How do 

you make it?
 4  What is this? It tastes awful / sweet. Throw  

it away! 
 5 Do you like juicy / bitter chocolate? I do.
 6  The birthday cake was so tasty / fresh. Yes, 

at Choccolatino they bake and sell all their 
cakes on the same day.
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Grammar
1  Zakreśl właściwe wyrazy. Uzupełnij zdania, 

wstawiając in lub of.

 1  The elephant is the most heavier /  
heaviest animal  the world. 

 2  Bethany is the prettiest / most pretty girl 
 our class.

 3  This castle is as interesting as /  
the most interesting  all the 
castles we know.

 4  My father is the more taller / tallest person 
 my family.

 5  I think cabbage is the worst / most worse 
vegetable  all.

 6  Mrs Shorney is better than / the best 
 all the PE teachers.

 7  Maths is the most difficult / as difficult as 
 all the subjects I study.

 8  Sarah is the nicer / nicest student 
 class.

2  Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami 
w  stopniu najwyższym.

 
scary     funny     kind     interesting     good     

early     bad     fast

 1  This is the  film I’ve seen. It’s 
terrible. 

 2  Jamie is the  man 
I know. You can’t stop laughing at his jokes.

 3  I think this is the  
soup in this restaurant. It’s so tasty.

 4  That is the  film ever. 
Frankenstein looks really terrible in it!

 5  Roger is the  person. 
He knows so much about so many things.

 6  He wins lots of gold medals because he’s the 
 man on Earth.

 7  What is the  time you 
get up during the week?

 8  Who is the  person 
you know, who would like to help anyone?

in

worst

3  Uzupełnij pytania, wpisując is lub are.

 1 How much  they?
 2 How much  it?
 3 How much  these jeans?
 4 How much  those trousers?
 5 How much  this jacket?
 6 How much  that scarf?
 7 How much  these shoes?
 8 How much  the blue skirt?

Vocabulary
4  Utwórz trzy dodatkowe grupy wyrazów. 

Co łączy trzy wyrazy w każdej grupie?

 
suit     boots     shirt     scarf     T-shirt     top     

tie     jeans     skirt     tracksuit     dress

 1 
  2 

 3 

 4 

5  Przekreśl produkty, których nie można kupić 
w wymienionych sklepach.

 1 bookshop calculator sunglasses notebook
 2 butcher’s sausages meat cereal
 3 chemist’s sweets bandages plasters
 4 clothes shop hat gloves cream
 5 florist’s flowers book plants
 6 newsagent’s ball magazines newspapers
 7 shoe shop trainers scarf sandals
 8 supermarket vegetables skis fruit

6 Wpisz brakujące litery w nazwach ubrań.

d s
w t
e s
a c t

j t
s r
h s
i t
r a
t

are

boots, scarf, jeans – they are winter clothes
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Grammar
1  Uzupełnij zdania przymiotnikami w stopniu 

najwyższym.

 1  This shop is very old. It’s  
shop in the town. 

 2  It is a big mistake to buy ice cream here. It is 
 ice cream place I know.

 3  It is a very hot day. It’s  day 
of the year.

 4  It’s a very good shop. It’s  
shop I go to.

 5  She’s a boring person to go shopping 
with. She’s  person to go 
shopping with.

 6  It is an important day for me. I think it is 
 day of my life.

 7  It is a very pretty dress. It is  
dress in the shop.

 8  It’s a popular clothes shop. It’s 
 clothes shop in the city.

2  Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami 
w stopniu najwyższym. Dopisz w zdaniach 
odpowiedni przyimek: in lub of.

 1  The sales after Christmas are 
 time  the 

year for the shop. (busy)
 2  It is  coat  

the shop. (expensive)
 3  This is one of  shops 

 the city. (good)
 4  It’s one of  shops 

 the world. (big)
 5  That clothes shop is 

  all the 
shops I go to. (nice)

 6  Today is  day 
 my life. (bad)

 7  Japanese is 
 language 

to learn  all languages. (difficult)
 8  Harrods is  shop 

 the world. (famous)

3  Uzupełnij pytania, wstawiając is lub are.  
Następnie uzupełnij odpowiedzi.

 1 How much  the red coat?  €55.00. 
 2 How much  that T-shirt?  €11.00.
 3 How much  those shorts?  €27.50.
 4 How much  that?  €55.00.
 5 How much  that blue scarf?  €5.00.
 6 How much  these jeans?  €25.00.
 7 How much  this?  €2.00.
 8 How much  those?  €3.75.

Vocabulary
4  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  I need to go to the chemist’s to get some 
bandages / milk. 

 2  Would you like to go to the butcher’s and get 
the vegetables / sausages?

 3  I’m going to the florist’s later to get  
a plant / calendar for the hall.

 4  When we’re at the shoe shop, I would like to 
buy some sunglasses / sandals.

 5  We’re going to the supermarket to get some 
vegetables / gloves.

 6  They are at the newsagent’s buying 
a magazine / book.

5  Rozszyfruj wyrazy i wpisz je do  
odpowiednich zdań.

 a t r e w e a s s 
 b e d s r s d 
 c s t i u  s 
 d s t r u s o r e t 
 e t a c k e j j 
 f t r a n a c i o r 

 1  The boys at Alex’s school wear white 
 as part of their school uniform. 

 2  Maya is going to buy a new  for 
the birthday party.

 3  It’s cloudy outside, so take your  
and umbrella with you.

 4  Put a  on! It’s getting cold.
 5  Do you wear a  at school in your 

school colours?
 6  My dad has to wear a  every day 

for work.

Unit 4  Extension



43Junior Explorer 5©  National Geographic Learning, Nowa EraPHOTOCOPIABLE

Grammar
1  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  There wasn’t / weren’t many people at the 
doctor’s. 

 2 I was at the hospital a week ago / last.
 3 Was / Were your arm broken?
 4 ‘Was the chemist’s open?’ ‘No, it was / wasn’t.’
 5 Was Susie / Susie was sick yesterday?
 6  The earthquake last month / month ago 

was terrible.
 7  There / They were lots of patients at the 

hospital.
 8  We was / were at the doctor’s last week.

2  Połącz właściwe części zdań.

 1 There wasn’t
 2 They weren’t 

 3 Sonia was ill and
 4 The doctor
 5 Mum and Dad 

 6  The symptoms 
were

 a  wasn’t very nice to me.
 b  the same as food 

poisoning.
 c  at home yesterday.
 d  in hospital last week.
 e  were at the chemist’s 

at nine o’clock.
 f  any medicine in the 

cupboard.

3  Przeczytaj zdania i zdecyduj, czy są 
prawdziwe (True), czy fałszywe (False).

 1 You mustn’t take your medicine. F

 2 You mustn’t eat lots of fast food. 
 3 Dogs must go for a walk every day. 
 4 You mustn’t eat a healthy diet. 
 5  We must play computer games  

every evening. 
 6 They mustn’t watch too much TV. 
 7 You must drink milk every day. 
 8 You mustn’t go to school. 

Vocabulary
4  Uzupełnij zdania odpowiednimi 

czasownikami z ramki.

 do    do    eat    eat    drink    drink    play    play

 1  I  my homework on my 
computer and I also like playing computer 
games. 

 2  They  tennis every Saturday and 
Sunday morning.

 3  All my family  orange juice with 
our breakfast.

 4  Do you  football in a team or 
with your friends?

 5  Mum and Dad always  a lot of 
fruit and vegetables.

 6  I don’t  fish. I think it tastes 
horrible.

 7  My two brothers  sports to keep 
healthy.

 8  We  milk every day at school in 
the break.

5  Dobierz właściwą poradę do podanych 
dolegliwości.

 1  ‘I have a headache.’ ‘Then you should take  
a painkiller / some vitamins.’

 2  ‘I have a stomach ache.’ ‘Why don’t you  
take some pills / drink some mint tea?’

 3  ‘I have earache.’ ‘Then put some drops / 
take some syrup in your ear.’

 4  ‘I have toothache.’ ‘You should  
get a lot of sleep / take a painkiller.’

 5  ‘I have a sore throat.’ ‘Then take some  
syrup / pills to help it get better.’

 6  ‘I have a temperature.’ ‘You must  
see a doctor / go to bed.’

 7  ‘I have a cough.’ ‘Why don’t you take some 
painkillers / cough syrup then?’

 8  ‘I have a runny nose.’ ‘I think you have a cold, 
so get lots of sleep / drink some mint tea.’

do
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Grammar
1  Uzupełnij zdania, wstawiając was, were lub 

wasn’t, weren’t.

 1  We  happy with the hospital. The 
room  dirty and it  
very small. 

 2  Marek  at school last week 
because he  ill with flu. He’s 
better now.

 3  You  at home last night when  
I phoned. Where  you?

 4  Yesterday was a holiday, so the shops 
 closed. There  only 

one chemist’s open.
 5  This time last year I  in hospital.  

I  sick with food poisoning.
 6  Your pills  on the kitchen table, 

but I don’t know where they are now.

2  Uzupełnij zdania, wstawiając there was, there 
wasn’t, there were lub there weren’t.

 1 I was sick, but  a chemist’s open. 
 2  ‘Do you have any painkillers?’ ‘No, 

 any in the shop.’
 3  I opened the medicine bottle, but it was 

empty.  any pills in it.
 4   a lot of people at the hospital.
 5   any time to call a doctor. We 

called an ambulance.
 6  Last night  a party at my 

neighbour’s house and it was very loud.

3  Uzupełnij zdania, wstawiając must lub 
mustn’t oraz jeden z czasowników z ramki.

 drink     get     forget     go     stay     visit

 1  You  to take your medicine 
before you go to bed. 

 2  If you have a stomach ache, you  
some mint tea.

 3  We  your grandmother in 
hospital tomorrow.

 4  You  home now. It’s getting late.
 5  The children  out late. They have 

to get up for school tomorrow.
 6  The doctor says you  lots of sleep 

if you have flu.

Vocabulary
4  Połącz właściwe części zdań.

 1  Sonia would like  
to drink 

 2  Dave usually plays
 3  My family eats fish
 4 I never eat 

 5  My brother does
 6 I don’t drink

 a  some orange juice 
with her sandwich.

 b  milk when it’s cold.
 c every Friday.
 d  sports to keep 

healthy.
 e  tennis at weekends.
 f  fruit and vegetables.

5  Wybierz właściwe wyrazy.

 1  I need to take some syrup because I have 
 .

  a  a runny nose b  a cough 
  c  an ear infection 
 2  The doctor says I must  because I 

have flu.
  a  get a lot of sleep b  drink mint tea 
  c  take some drops
 3  I have an ear infection, so mum is putting 

 in my ear.
  a  vitamins b  a pill  
  c  some drops
 4  My toothache is getting worse, so I’m going 

to the  this afternoon.
  a  doctor’s b  chemist’s  
  c  dentist’s
 5  Mum said I must see the doctor because  

I have  .
  a  a temperature b  some pills  
  c  a lot of sleep
 6  I need to drink some mint tea because the 

doctor says I have  .
  a  some medicine b  an ear infection  
  c  food poisoning 
 7  I have a runny nose and a cough, so I must 

have  .
  a  a cold b  a headache 
  c  food poisoning
 8  My sister has a sore throat, so she needs 

 .
  a  a painkiller b  some syrup  
  c  a lot of sleep
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Grammar
1  Zapisz podane czasowniki w czasie past 

simple. Następnie uzupełnij nimi zdania.

open prefer
study watch watched

play travel

smile stop

cry jump

 1  I  a film on TV last night with my 
family. 

 2  My twin sister and I  for a test 
last night.

 3  Dad  the car outside the school.
 4  The boys  a game of football.
 5  We  to my grandparents’ house 

by train.
 6  The baby  all night, and no one 

could sleep.
 7  Mum  to go to a restaurant 

rather than cook.
 8  Andy  off a chair and twisted his 

ankle.
 9  The teacher  at the students 

when she informed them about their marks.
 10  I  the door and everyone 

shouted ‘Surprise!’

2  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  We didn’t watch / watched a film this 
afternoon. 

 2  Did your dad cook / cooked dinner last 
night?

 3 Did your baby brother cry / cried all night?
 4  We study / studied for a history test 

yesterday afternoon.
 5  My brothers play / played football last 

Saturday.
 6  They tidied / tidy their bedroom before 

Mum came home.
 7  Did you wash / washed the dishes at 

lunchtime?
 8  I help / helped my mum get things ready for 

the party.

watched

3  Wybierz właściwe uzupełnienie zdań.

 1 They  watch the musical last night.
  a  don’t b  are c  didn’t 
 2 I  the museum yesterday.
  a  visit b  am visiting c  didn’t visit
 3 Did Jenny  the TV?
  a  turn off b  turns off c  is turning off
 4  you cook lunch today?
  a  Did b  Are c  Do
 5 We didn’t walk to the shops  .
  a  now b  yesterday c  every day
 6  They  travel by car on holiday last year.
  a  don’t b  didn’t c  are

Vocabulary
4  Połącz czasowniki z ramki z odpowiednimi 

wyrażeniami. Czasem możliwe jest więcej  
niż jedno rozwiązanie.

 
collect     play     listen to     watch          

go     ride

 1   an 
adventure film

 2   
computer games

 3    
horse riding

 4   
classical music

 5   
badges

 6   rock 
music

 7    
a cartoon

 8    
a bike

 9    
the guitar

 10   
board games

5  Utwórz właściwe wyrażenia z wymienionymi 
czasownikami.

 1 walk 
 2 cook
 3 listen
 4 watch
 5 act
 6 work

 a a TV programme
 b a meal
 c in the garden
 d to rap music
 e in the park
 f in a film

6  Uzupełnij nazwy rodzajów programów 
telewizyjnych.

 1     c      e      a     
 2   o              e    a
 3     i            o  w
 4   a    e              o  
 5              w  

watch

d o u m n t r y
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Grammar
1  Uzupełnij zdania czasownikami z ramki 

w czasie past simple.

 travel     tidy     carry     move     prefer     change

 1  We  all our suitcases from the 
bus stop across the road to the train station. 

 2  Robin  his bedroom before he 
watched television.

 3  Charlotte  her clothes and then 
played her guitar.

 4  The family  to the airport by car.
 5  They  to a new house last year.
 6  Mal  playing computer games to 

reading books when he was young.

2  Uzupełnij zdania czasownikami w formie 
przeczącej w czasie past simple.

 1  I opened the window but I  
the door. 

 2  They studied on Saturday but they 
 on Sunday.

 3  Peter played cards but he  
any computer games.

 4  Matthew changed his shoes but he 
 his socks.

 5  She smiled at the teacher but she 
 at the other students.

3  Do każdego zdania dopisz pytanie 
zaczynające się od Did ...?

 1  I watched a film last night. What about you?

  
 2  I tidied my bedroom this morning.  

What about you?

  
 3  I wanted to do martial arts. What about you?

  
 4  I travelled to the football match by bus. What 

about you? 

  
 5  I studied for the history test last night.  

What about you?

  

4  Uzupełnij zdania odpowiednią formą 
czasowników w czasie past simple.

 1  We watched a film last night, but it wasn’t 
very good. We  it. (enjoy) 

 2  It was a warm day, so I  all 
the windows. (open)

 3  ‘I grazed my knee this morning.’ ‘How 
 that?’ (do)

 4   ‘  well?’  ‘No, I’m very tired 
today.’ (sleep)

 5  ‘Did you email your sister?’ ‘No, I 
 the time.’ (have)

 6  I was very hot, so I  my 
clothes. (change)

 7  She  when she watched 
the film because it was so sad. (cry)

 8   last month?’ ‘No, it didn’t.’ 
(snow)

Vocabulary
5  Połącz poniższe wyrazy z jednym ze słów: 

film, programme lub verb.

 1 sitcom  
 2 turn on  
 3 thriller  
 4  soap opera  
 5 the news  
 6  talent show  
 7 inform  
 8 horror  
 9 see  
 10  science fiction  
 11  watch   
 12  adventure  
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Grammar
1  Zapisz nieregularne formy podanych 

czasowników w czasie past simple.

 
went     saw     found     left     got     fell     felt     

swam     heard     flew

fall fell leave
see hear
swim get
fly go
find feel

2  Uzupełnij zdania, wstawiając czasowniki 
z ćwiczenia 1. w czasie past simple. 

 1 We  for a picnic last Sunday. 
 2  My dad  on a new type of new 

plane to America last week.
 3  Mum  work early to come to see 

me in the sports day.
 4  The boys  in the lake this 

morning.
 5  Cindy  down the stairs and broke 

her leg.
 6  My sister and I  a scary film last 

night.
 7  I  a funny story today.
 8 She  very happy on her birthday.
 9  Bobby  excited when he went 

windsurfing.
 10  Christina  50 pence in the car 

park yesterday.

3  Uzupełnij pytania odpowiednimi słowami 
pytającymi z ramki.

 What     When     Where     Who     Why

 1  ‘  did you talk to at the beach?’ 
‘I talked to my friend, Tom.’

 2  ‘  did you leave class early?’ 
‘Because I had a doctor’s appointment.’

 3  ‘  did you get home from school?’ 
‘I got home at 4.30.’

 4  ‘  did they shoot the stunts for 
the film?’ ‘At the airport.’

 5  ‘  did you buy in town?’ ‘I bought 
a new mobile phone.’

went

Who

Vocabulary
4  Połącz nazwy sprzętów z ramki 

z odpowiednimi dyscyplinami sportowymi.

 
life jacket     oar     racket     harness     board     

saddle     helmet     sail

 1 tennis 
 2 parachuting 
 3 rafting 
 4 show jumping 
 5 windsurfing 
 6 mountain climbing 
 7 snowboarding 
 8 water skiing 

5  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  My brother is having a whale of a day / time 
snowboarding in the mountains. 

 2  Tom found a secret path / letter in the forest.
 3  Before the race, I had butterflies in my  

head / stomach.
 4  Andres said he could take / meet the 

challenge of parachute jumping.
 5  Last year I went / sailed windsurfing and 

I loved it!
 6  Are you taking sides / part in the match 

today?
 7  Billy doesn’t take / work out. He only goes  

go-karting.
 8  Did you still feel over / under the moon 

when you came second?

6  Zapisz słownie poniższe liczebniki porządkowe.

racket
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Grammar
1  Zakreśl właściwy czasownik.

 1  My parents bought / buys me a new tennis 
racket for my birthday yesterday. 

 2  The team feels / felt very excited when they 
won the match.

 3  Susie didn’t drank / drink any milk for  
her breakfast.

 4  I went / go training after school today.
 5 Did / Do you play football last week?
 6  Robert doesn’t / didn’t play in the  

ice hockey team in 2017.
 7  Bill see / saw the basketball game on TV last 

night.
 8  Did Mel fly / flew to London to meet her 

friend?

2  Uzupełnij poniższe pytania słowami 
pytającymi What, Why, When, Who lub Where.

 1   did you go to bed early last 
night? I was tired. 

 2   was your birthday? 28th January.
 3   played tennis with you 

yesterday? Leslie and Peter.
 4   did you buy your sister for her 

birthday? A pair of ice skates.
 5   did you see Sam? Last weekend.
 6   did you buy your football? At 

the sports shop.

3  Połącz nazwy dyscyplin sportowych z ramki 
z właściwymi opisami zasad gry.

 
basketball      tennis      volleyball     

snowboarding      football

 1  You have to wear a safety  
helmet and knee pads.  

 2  You have to kick the ball, not  
touch it with your hands.  

 3  You have to keep the ball within  
the white lines.  

 4  You have to get the ball through  
a hoop to score points.  

 5  You have to hit the ball over  
the net, using your hands.  

Vocabulary
4  Wybierz właściwe uzupełnienie zdań.

 1  I want to start show jumping, so I need 
 .

  a  boots b  a race track c  snow 
 2  My cousin  windsurfing every 

Saturday and Sunday.
  a  does b  goes c  plays
 3  If you want to go mountain climbing, you 

have to take  with you.
  a  a board b  some skis c  a rope
 4  George went to buy a new  to go 

parachuting tomorrow.
  a  helmet b  sail c  saddle
 5  They’re building a new  so that 

people can go go-karting.
  a  harness b  race track c  car
 6  Sarah wants to teach me how to water ski on 

the  .
  a  lake b  mountain c  plane
 7  Snowboarders have to wear safety gear, like 

 .
  a  a rope b  boots c  knee pads

5  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 out     fit     stomach     path     time     up

 1  I was so excited I had butterflies in my 
 . 

 2  You have to be  to climb 
mountains.

 3  There was a secret  behind the 
waterfall.

 4  My sister took  marathon 
running last year.

 5  I work  every morning for an hour.
 6  We had a whale of a  at the 

football match.

6  Zapisz liczebniki porządkowe cyframi lub 
słownie.

 1 fifth 2 2nd 3 twenty-first
      
 4 ninth 5 12th 6 20th
      
 7 11th 8 third
    

Unit 7  Extension



49Junior Explorer 5©  National Geographic Learning, Nowa EraPHOTOCOPIABLE

Grammar
1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 
turn       cross       go        way       straight      

traffic lights       past       on the right

 1  Can you tell me the  to the post 
office, please? 

 2  Walk down the road and you’ll see the 
chemist’s  .

 3  Go  on until you come to the 
traffic lights.

 4  If you  right at the bookshop,  
the shoe shop is in front of you.

 5  Turn right and cross the road at the 
 . Go straight on.

 6  Go straight on to the next lights, go 
 the library and cross the road.

 7  Cross the road at the lights again, 
 straight on and walk for about 

five minutes.
 8  If you  the road outside the bank, 

the school is in front of you.

2  Uzupełnij zdania przyimkami ruchu.

 1  My sister usually goes to school  
her bike but sometimes she goes 

 bus. 
 2  To get to the shops takes about 10 minutes 

 bus and about 30 minutes 
 foot.

 3  Dad didn’t go to work  car 
yesterday. His car had broken down and he 
went  taxi.

 4  I got  the underground and 
came home as quickly as possible.

 5  My grandparents want to travel to Australia 
 ship and not  plane.

 6  I’m not going to London  coach. 
I’m going to go  train instead.

way

on

by

3  Wybierz właściwe uzupełnienie zdań.

 1 Anna and Betina  cook dinner.
  a  are going b  is going to c  are going to
 2 I am going to visit my sister  .
  a  last month b  tomorrow c  yesterday
 3   going to go on holiday tomorrow?
  a  Is she b  She is c  Is
 4  Are you going to watch the Cup Final? 

  a  Yes, we are. b  Yes, we are going. 
  c  Yes, you are.
 5 They  get all the best seats.
  a  is going to b  are going to c  going to
 6 We  have some ice cream now.
  a  go to b  is going to c  are going to
 7  going to have dinner with us?
  a  You are b  Are you c  They are

Vocabulary
4  Połącz właściwe czasowniki z ramki 

z poniższymi wyrazami. 

 
 get      not feel      go      have      be      

ride      listen      get

 1  a meal 
 2  window shopping
 3  on an open-top bus
 4  a picnic
 5  well
 6  stuck in a traffic jam
 7  scared
 8  to the radio

5  Wpisz właściwy wyraz.

  A means of transport that begins with  
the letter ...

 1 ‘b’ and is for everyone in town  
 2 ‘p’ and travels through the air 
 3 ‘v’ and is not very big 
 4 ‘f’ and travels on water 
 5 ‘l’ and is used to transport  
  things by road 
 6 ‘u’ and not every city has one 
 7  ‘t’ and moves on metal along  

a street 
 8 ‘m’ and is for one or two people  

get

bus

Unit 8  Consolidation
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Grammar
1  Uzupełnij odpowiednio zdania, wpisując 

odpowiednią formę be going to oraz podane 
czasowniki.

 1  Mum and Dad _______________________ 
the tickets for our holiday today. (buy) 

 2  There’s a travel documentary on TV tonight. 
 you  it? 

(watch)
 3   we  the 

museum today? (visit)
 4  It’s raining, so I  to school. 

(not walk)
 5  My friends and I  to a 

funfair later. (go)
 6  When we are in London, we 

 on an open-top bus. (ride)

2  Uzupełnij wyrażenia, wpisując odpowiedni 
przyimek: by, down, in, off lub on. Następnie 
uzupełnij zdania wyrażeniami.

 a  train 
 b  foot
 c walk  the canyon
 d go straight 
 e walk  the street
 f get  the bus at the next stop

 1  My brother and I always go to school 
 .

 2   to the school and then 
turn left.

 3   , cross the road and turn 
right. Keep walking until you reach  
the library.

 4   to the traffic lights. The 
library and the post office are there.

 5  We’re going  to London to 
do some shopping.

 6  If you  , take some water 
with you and wear a hat.

Vocabulary
3  Połącz właściwe części wyrazów i uzupełnij 

tekst.

 
exci     comfor     bo     noi     tir     

under     expen     dange

 
table     ground     ring     sive 

ting     ing     sy     rous

 a 
 b 
 c 
 d 

 e 
 f 
 g 
 h 

  In the summer, my family went to England. 
We travelled from Poland to London by train. 
The journey was very (1)  and not 
at all (2)  . There was a lot to see 
and do on the train. It was very (3)  
when we arrived in London, and our hotel was 
amazing. We went sightseeing around the Tower 
of London first. We saw the (4)  
rooms where they put prisoners who were (5) 

 . Some streets in London were very 
(6)  because they were so busy, 
and it was (7)  walking so far every 
day. It was also (8)  to eat out in 
restaurants, but we still had a fantastic time and 
I can’t wait to go back.

4  Zakreśl właściwe wyrazy.

 1  We’ll get in / get off the bus in the main 
square. 

 2  They said they would go by / on foot to their 
grandparents.

 3  Dad told us to get out of / get on the car 
and go in the house.

 4  Jenny and Rick are going on / by plane to 
London.

 5  Sharon got out / on the tram to go to school.
 6  I missed / lost the bus and had to wait 

twenty minutes for another one.

5  Rozszyfruj wyrazy związane z Wielkim 
Kanionem i je zapisz.

 1 p e d e d   p
 2 y a l e v l v     y
 3 g r a f t n i r      g
 4 d r i b e g b     e
 5 e v a n i t n     e
 6 y o c a n n c     n

Unit 8  Extension
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Unit 1
Consolidation

Ćwiczenie 3 jest odpowiednie dla kinestetyków ruchowych. 
Aby umożliwić uczniom poruszanie się po klasie, można przy-
gotować części zdań na oddzielnych kartkach (ich liczba po-
winna być równa liczbie dzieci w klasie) i poprosić, aby każdy 
znalazł swoją parę, czyli osobę, która ma kartkę z właściwym 
zakończeniem zdania. 

Extension

Ćwiczenie 4 jest odpowiednie dla wzrokowców. Aby dodatko-
wo zaangażować kinestetyków emocjonalnych, można popro-
sić uczniów, żeby wypisali na kartce imiona osób (niekoniecz-
nie z najbliższej rodziny) i powiedzieli koledze, kim są dla nich 
te osoby.

Unit 2
Extension

Ćwiczenie 1 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można zaktywizować kinestetyków ruchowych. Nauczyciel 
przygotowuje na kartkach nazwy prostych czynności, np.: doing 
homework, listening to music, swimming, driving a car. Wybrany 
uczeń losuje kartkę i prezentuje czynność, pozostali uczniowie 
zadają pytania typu: Are you swimming? Można pomyśleć o  ja-
kiejś nagrodzie dla ucznia, który odgadnie najwięcej prezento-
wanych czynności, zadając przy tym poprawne pytania.

Ćwiczenie 4 wspiera kinestetyków ruchowych. Po jego wy-
konaniu można zaproponować ćwiczenie dla wzrokowców. 
Uczniowie wybierają dwa czasowniki z tego ćwiczenia i wy-
konują mapę wyrazów, dopisując jak najwięcej możliwych 
połączeń. Uczniowie mogą wykonywać to zadanie w parach, 
można też na końcu wyłonić zwycięzców, którzy utworzyli naj-
więcej poprawnych wyrażeń. 

Unit 3
Consolidation

Ćwiczenie 3 można wykorzystać do wsparcia kinestetyków 
emocjonalnych. Po wykonaniu zadania uczniowie mogą na-
pisać, jakie mają plany na najbliższy tydzień lub najbliższe dni 
i opowiedzieć o nich w parach lub w grupach. 

Ćwiczenie 4 jest odpowiednie dla kinestetyków ruchowych. 
Aby dać uczniom możliwość ruchu, można przygotować defi-
nicje na oddzielnych kartkach i wręczyć każdemu uczniowi po 
jednej (ponieważ definicji jest pięć, należy przygotować tyle 
kopii, ilu jest uczniów w grupie), a kartki z nazwami lub ilustra-
cjami owoców i warzyw (pięć, tyle, ile jest w zadaniu) rozłożyć 
w różnych miejscach klasy. Uczniowie mają niewiele czasu na 
znalezienie słowa lub ilustracji, które pasują do ich definicji. Je-
śli definicje się powtarzają, jest to wyścig, kto pierwszy znajdzie 
odpowiedni wyraz. 

Unit 4
Consolidation

Ćwiczenie 6 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można zaktywizować słuchowców. Uczniowie wybierają sobie 
jedną osobę z klasy i nie podając, kto to, opisują, w co ta osoba 
jest dzisiaj ubrana. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgad-
nąć, kto jest opisywany.

Extension

Ćwiczenie 5 to również zadanie wspierające wzrokowców. Po 
jego wykonaniu można zaproponować zadanie dla słuchow-

ców. Uczniowie kończą zdanie I often wear …, wymieniając jed-
ną nazwę ubrania, a kolejni uczniowie powtarzają już wymie-
nione ubrania i dodają swoje. Można też powtórzyć zabawę ze 
zdaniem: Today, I’m wearing … .

Unit 5
Consolidation

Ćwiczenie 2 to zadanie dla kinestetyków ruchowych. Po jego 
wykonaniu można przygotować zdania podzielone na dwie 
części (najlepiej tyle, ilu jest uczniów w grupie), następnie dać 
każdemu uczniowi jedną część i poprosić o odszukanie swojej 
pary. 

Ćwiczenie 5 można również wykorzystać do wsparcia kineste-
tyków ruchowych. Uczniowie wybierają sobie jedną z dolegli-
wości opisanych w zadaniu i przedstawiają grupie za pomocą 
pantomimy. Pozostali uczniowie odgadują nazwę schorzenia 
i podają zamieszczoną w ćwiczeniu radę.

Unit 6
Consolidation

Ćwiczenie 6 to zadanie dla wzrokowców. Po jego wykonaniu 
można wykorzystać popularną grę hangman. Nauczyciel bądź 
chętni uczniowie kodują na tablicy wybrany wyraz z rozdziału 
6 (należy użyć tylu kresek, ile liter ma wyraz, można też uza-
leżniać liczbę kresek od wysokości litery). Uczniowie odgadują 
litery w wyrazie; za każdym razem, gdy nie wskażą właściwej 
litery, osoba prowadząca rysuje kolejne elementy szubienicy. 
Uczniowie wygrywają, jeśli uda im się odgadnąć wyraz przed 
ukończeniem rysunku. 

Extension

Ćwiczenie 3 można wykorzystać do wsparcia kinestetyków 
ruchowych. Uczniowie po ułożeniu pytań zadają je kolegom/
koleżankom z klasy, szukając kogoś, kto odpowie na nie twier-
dząco (lub przecząco).

Unit 7
Consolidation

Ćwiczenie 4 to zadanie, które można wykorzystać do wsparcia 
uczniów wzrokowców. Uczniowie w parach wykonują rysunek 
przedstawiający wybraną dyscyplinę sportu z tego ćwiczenia 
i podpisują na rysunku sprzęty potrzebne do jej uprawiania. 
Mogą również opracować dwie lub trzy podstawowe zasady 
dotyczące tej dyscypliny z wykorzystaniem zwrotu have to.

Unit 8
Extension

Ćwiczenie 3 Po wykonaniu tego zadania można pobawić się 
z  uczniami w zabawę wspierającą słuchowców. Nauczyciel 
prosi jednego lub dwóch uczniów o opuszczenie klasy. Usta-
la z dziećmi, które zostały w klasie, że będą wymieniać jeden 
przedmiot, który zabierają na wakacje. Nazwa tego przedmiotu 
musi się zaczynać na taką literę jak imię danego dziecka. Na-
uczyciel może dać dzieciom chwilę na zastanowienie i ewen-
tualnie pomóc dzieciom, które nie mają pomysłu. Uczeń lub 
uczniowie, którzy wyszli z klasy, wracają, słuchają zdań kole-
gów i próbują odgadnąć zasadę. Uczniowie wypowiadają mó-
wią zdania typu: I’m Basia and I’m going to take a hat, I’m Kasia 
and I’m going to take a kite.

Consolidation and Extension Tasks Guidelines
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Unit 1
Consolidation
1  2 plays 3 doesn’t like 4 is 5 reads 6 am 7 have  

8 Have, got / Do, have 9 Does, watch  
10 don’t like

2 2 a 3 c 4 a 5 a 6 c 7 b

3 2 b 3 f 4 a 5 e 6 c

4  2 nephew 3 wife 4 stepfather 5 niece 6 husband

5  2 happy 3 worried 4 bored 5 sad 6 calm

6 2 punctual 3 optimistic 4 patient 5 lazy

Extension
1 1 c 2 e 3 a 4 f 5 d 6 b

2  1 Do you always get up early? 2 Do you play tennis?  
3 Does it often rain in July? 4 Does your sister like 
tennis? 5 What do you want for lunch? 6 What do you 
do in your free time?

3  1 My dad doesn’t usually work on Saturdays. 2 Martin  
always drives to work. 3 Catherine is never sick.  
4 I often drink milk in the morning. 5 He sometimes  
plays computer games. 6 I am always happy.

4 Across: 1 niece 5 daughter 6 only child 
 Down: 2 uncle 3 nephew 4 stepmother  
 7 grandmother

5  1 hard-working 2 scared 3 nectar 4 angry  
5 queen bee 6 beehive

6 Feelings adjectives: bored, worried, excited, calm 
 Personality adjectives: punctual, optimistic, lazy, late

Unit 2
Consolidation
1  2 at the moment 3 every day 4 half past eleven  

5 on Saturdays 6 in the morning

2  2 is sitting, sits 3 are helping, help 4 isn’t cooking,  
doesn’t cook 5 are making, make

3 2 c 3 b 4 b 5 a 6 a

4  2 shop assistant 3 waiter 4 guard 5 detective  
6 actor

5  2 get into 3 an unusual 4 uses 5 phone 6 catch

6 2 d 3 e 4 c 5 a

Extension
1  1 Yes, he is. No, he isn’t. He’s driving a car. 2 Yes, she is.  

Νο, she isn’t. She’s cutting (someone’s) hair. 3 No, they  
aren’t. Yes, they do. They are watching TV. 4 No, she  
isn’t. Yes, she does. She’s playing a violin. 

2  1 easier 2 better than 3 more patient than 4 more  
dangerous than 5 more boring 6 happier 7 worse  
8 more scared than

3  1 than 2 as 3 than 4 than 5 than 6 as 7 as

4 1 g 2 b 3 e 4 h 5 a 6 d 7 f 8 c

5 1 b 2 a 3 c 4 a 5 c 6 b

Unit 3
Consolidation
1  2 That café has got a lot of waitresses. 3 How much 

juice do you want? 4 My brother always eats a lot of 
food. 5 There is a lot of food at the party. 6 How many 
apples and bananas have you got? 

2 2 have 3 for 4 ball 5 ice cream

3  2 On Tuesday, Bill is going to the library with Susie.  
3 On Wednesday, Bill is spending a day in London with 
Mum. 4 On Thursday, Bill is going shopping with Mickey 
and Susie. 5 On Friday, Bill is playing football with 
Mickey. 6 On Saturday, Bill is visiting his grandma and 
grandad.

4 2 c 3 d 4 e 5 b

5  2 spicy 3 disgusting 4 healthy 5 tasty 6 hot

Extension
1  1 a lot of 2 many 3 much 4 many 5 much  

6 many 7 much 8 a lot of

2  2 Would you like a sandwich? 3 Would you like to go to  
the supermarket (with me)? 4 Would you like an apple? 
5 Would you like to play football tomorrow? 6 Would  
you like a cup of tea?

3  1 When is Mum cooking dinner? 2 What time are  
they coming? 3 Are you going out tomorrow? 4 What  
is she eating for lunch today? 5 Are we eating at home  
tonight? 6 What are you doing this evening? 7 Is he 
cooking dinner tonight? 8 Where are they going next  
week?

4  1 lettuce (the other two are fruit) 2 tea (the other two  
are meat) 3 pear (the other two are vegetables)  
4 watermelon (the other two are dairy products)  
5 pasta (the other two are fruit) 6 sandwich (the other 
two are liquids)

5  1 salty 2 sour 3 delicious 4 awful 5 bitter  
6 fresh

Unit 4
Consolidation
1  2 prettiest, in 3 the most interesting, of 4 tallest, in 

5 worst, of 6 the best, of 7 the most difficult, of 
8 nicest, in

2  2 funniest 3 best 4 scariest 5 most interesting  
6 fastest 7 earliest 8 kindest

3 2 is 3 are 4 are 5 is 6 is 7 are 8 is

4  2 dress, suit, tie – smart clothes  
3 T-shirt, top, jeans – casual clothes  
4 T-shirt, top, tracksuit – sports clothes

5  2 cereal 3 sweets 4 cream 5 book 6 ball  
7 scarf 8 skis

6  dress, sweater, jeans, raincoat, jacket, shirt / skirt / scarf, 
shoes, suit, parka, tie

Consolidation and Extension Tasks Answer Key
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Extension
1  1 carried 2 tidied 3 changed 4 travelled 

5 moved 6 preferred

2  1 didn’t open 2 didn’t study 3 didn’t play  
4 didn’t change 5 didn’t smile

3  1 Did you watch a film last night? 2 Did you tidy your  
bedroom this morning? 3 Did you want to do martial 
arts? 4 Did you travel to the football match by bus?  
5 Did you study for the history test last night?

4  1 didn’t enjoy 2 opened 3 did you do 4 Did you  
sleep 5 didn’t have 6 changed 7 cried 8 Did it 
snow

5  1 programme 2 verb 3 film 4 film 5 programme 
6 programme 7 verb 8 film 9 verb 10 film 
11 verb 12 film

Unit 7
Consolidation
1 saw, swam, flew, found, left, heard, got, went, felt

2  2 flew 3 left 4 swam 5 fell 6 saw 7 heard  
8 felt 9 got 10 found

3 2 Why 3 When 4 Where 5 What

4  2 helmet 3 oar 4 saddle 5 sail 6 harness  
7 board 8 life jacket

5  2 path 3 stomach 4 meet 5 went 6 part  
7 work 8 over

6  2 first 3 third 4 ninth 5 eighth 6 twentieth  
7 fifth 8 twelfth

Extension
1  1 bought 2 felt 3 drink 4 went 5 Did 6 didn’t  

7 saw 8 fly

2  1 Why 2 When 3 Who 4 What 5 When 6 Where

3  1 snowboarding 2 football 3 tennis 4 basketball  
5 volleyball

4 1 a 2 b 3 c 4 a 5 b 6 a 7 c

5  1 stomach 2 fit 3 path 4 up 5 out 6 time

6  1 5th 2 second 3 21st 4 9th 5 twelfth  
6 twentieth 7 eleventh 8 3rd

Unit 8
Consolidation
1  2 on the right 3 straight 4 turn 5 traffic lights  

6 past 7 go 8 cross

2 2 by, on 3 by, by 4 on 5 by, by 6 by, by

3 2 b 3 a 4 a 5 b 6 c 7 b

4  2 go 3 ride 4 have 5 not feel 6 get 7 be  
8 listen

5  2 plane 3 van 4 ferry 5 lorry 6 underground  
7 tram 8 motorbike

Extension
1  1 the oldest 2 the worst 3 the hottest 4 the best  

5 the most boring 6 the most important 7 the prettiest 
8 the most popular

2  1 the busiest, of 2 the most expensive, in  
3 the best, in 4 the biggest, in 5 the nicest, of  
6 the worst, of 7 the most difficult, of 8 the most  
famous, in

3  1 is, It’s 2 is, It’s 3 are, They’re 4 is, It’s  
5 is, It’s 6 are, They’re 7 is, It’s 8 are, They’re

4  1 bandages 2 sausages 3 plant 4 sandals  
5 vegetables 6 magazine

5  a sweater b dress c suit d trousers e jacket 
f raincoat

  1 trousers 2 dress 3 raincoat 4 sweater 5 jacket 
6 suit

Unit 5
Consolidation
1  2 ago 3 Was 4 wasn’t 5 Was Susie 6 last month 

7 There 8 were

2 2 c 3 d 4 a 5 e 6 b

3 2 T 3 T 4 F 5 F 6 T 7 T 8 F

4 2 play 3 drink 4 play 5 eat 6 eat 7 do 8 drink

5  2 drink some mint tea 3 put some drops 4 take a  
painkiller 5 syrup 6 see a doctor 7 cough syrup  
8 get lots of sleep

Extension 
1  1 weren’t, was, was 2 wasn’t, was 3 weren’t, were 

4 were, was 5 was, was 6 were

2  1 there wasn’t 2 there weren’t 3 There weren’t  
4 There were 5 There wasn’t 6 there was

3  1 mustn’t forget 2 must drink 3 must visit  
4 must go 5 mustn’t stay 6 must get

4 1 a 2 e 3 c 4 f 5 d 6 b

5 1 b 2 a 3 c 4 c 5 a 6 c 7 a 8 b

Unit 6
Consolidation
1  opened, studied, played, smiled, cried, preferred,  

travelled, stopped, jumped
   2 studied 3 stopped 4 played 5 travelled 6 cried  

7 preferred 8 jumped 9 smiled 10 opened

2  2 cook 3 cry 4 studied 5 played 6 tidied  
7 wash 8 helped

3 2 c 3 a 4 a 5 b 6 b

4  2 play 3 go 4 play / listen to 5 collect 
6 play / listen to 7 watch 8 ride 9 play 10 play

5 2 b 3 d 4 a 5 f 6 c

6  2 soap opera 3 quiz show 4 talent show 5 the news
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Extension
1  1 are going to buy 2 Are, going to watch  

3 Are, going to visit 4 ’m not going to walk  
5 are going to go 6 are going to ride

2  a by b on c in d on e down f off

  1 on foot 2 Go straight on 3 Get off the bus at the  
next stop 4 Walk down the street 5 by train 6 walk  
in the canyon

3  a exciting b comfortable c boring d noisy e tiring 
f underground g expensive h dangerous

  1 comfortable 2 boring 3 exciting 4 underground 
5 dangerous 6 noisy 7 tiring 8 expensive

4  1 get off 2 on 3 get out of 4 by 5 on 6 missed

5  1 deep 2 valley 3 rafting 4 bridge 5 native  
6 canyon

Notes:

Notes:
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1  Dopisz nazwy członków rodziny w taki sposób, aby powstały pary. 

 nephew – 
 stepmother – 

 husband – 
 Uncle – 

 daughter –  
 sister –  

2  Zakreśl kolorowym długopisem nazwy członków rodziny i wypisz je pod tekstem. Niektóre 
wyrazy zostały użyte więcej niż jeden raz. 

I h
av

e 
go

t a
 b

ig
 fa

m
ily

. I h
ave got a brother and a sister. My mother has got a brother, too. H

e is m
y uncle. His name is Gordon. I like him very much. H

e h
as

 g
ot

 a
 w

ife
. H

er
 n

am
e is

 M
onica and she is my aunt. My uncle and m

y aunt have got children. They are m

y c
ou

si
ns

. T
he

ir 
na

mes are Kate and Patrick. I also have got a grandma and a 
gr

an
da

d.
 They live next door to us.

3A  Pokoloruj pola z wyrazami, które nazywają: 
• członków rodziny – na zielono  • uczucia – na czerwono  • cechy charakteru – na żółto.

brave

husband
optimistic

sad hard-working

twin

angry
lazy

late

bored nephew

calm scared happy
aunt

punctual
stepmother

niece grandma

patient

excited

w
ife

nice

worried
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3B  Zapisz wyrazy starannym pismem w odpowiednich kolumnach. 

 family feelings personality
   
   
   
   
   
   
   
   

4  Odczytaj wyrazy i zapisz je starannie poniżej.

excited boredpatient punctual angryscared

5  Przyjrzyj się podanym dialogom. Zakreśl kolorowym długopisem zwroty dotyczące upodobań  
i je zapisz. 

 A: kewuymwhatdoyoulikedoingrteusk?  

 B: dkrueywjIlikelisteningtomusicgrterwk.  

 A: kjfyhkIhatechickensaladterwgj. 

 B: utyrthkIhateittookfyrh. 

 A: SjfyrkDoyoulikeeatingsweetsjvydhj? 

 B: rtejlfnIloveeatingsweetsjfhy. 

 A: qjhdjDoyoulikecookingdferwt? 

 B: TreiYesIdoButIprefereatinghfydtk.  

6  Połącz każdy wyraz z zestawem liter, który go tworzy. 

bored
hard-working

brave

punctual

worried
optimistic

scared

angry

avber

grany orbde

rdha-inwrokg rescad

rwordeiunptualc

copimitits
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1  Połącz nazwy zawodów z czynnościami, które wykonują przedstawiciele tych zawodów. 

dr
ive

s a
 bu

s

makes delicious dishes

has a farm
works in a shop

acts in films

cuts hair

ca
tc

hes
 cr

im
in

al
s

DRIVER

COMPUTER TECHNICIAN

M
USICIAN

ACT
OR FARMER

works with computers

plays an instrument

SHOP ASSISTANT

POLICE OFFICER

PHOTOGRAPHER CHEF

takes photos

HAIRDRESSER

2  Rozpoznaj wyrazy i zapisz je w podanych linach.

waiter

driver

fire fighter
photographer

nurse actress
shop assistantcleaner

chef

   
   
   

3  Do podanych wyrazów dopisz nazwy zawodów, z którymi kojarzysz te słowa.

 1     dan 2     hos 3     food,
 ge  pi   res

 rous, tal,   tau

 fi white,    rant,
 re, ti   ta
 la ring   ble,

 dder   man
   

 4     car, 5     play, 6     out
  par    in doors,

 king,   stru ani
 dir ment mals
  ty

    

Unit 2  Special Needs
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4  Spójrz na diagram. Odszukaj w nim nazwy zawodów przedstawionych na rysunkach.  
Zakreśl te nazwy poziomo lub pionowo. Następnie przepisz je na podanych liniach.

W E D G T D R I V E R R

F A R M E R R S M N E R

A F H W R V E R S U R S

I I F C L E A N E R E R

T A C T O R O E R S E S

M E C H A N I C R E I H

   
   

5  Połącz każdy wyraz z jego lustrzanym odbiciem. 

farmer nursechef

mechanicwaitressfirefighter

shop 
assistant musicianphotographer

chef

farmer

mechanic

nurse

musician

shop assistant

photographer
waitress firefighter

6  Przeczytaj wyrazy z lewej kolumny. Następnie zasłoń je i z prawej kolumny wykreśl jeden wyraz, 
którego nie było w lewej kolumnie. 

 1 hairdresser  nurse  cleaner driver  hairdresser  nurse  cleaner

 2 musician  nurse  mechanic nurse  firefighter  musician  MECHANIC

 3 farmer  actor  photographer farmer  photographer  actor  actress

 4 musician  driver  waiter driver  musician  nurse  waiter

 5 hairdresser  musician  nurse musician  hairdresser  mechanic  nurse

7 Odszukaj nazwy zawodów.

cheffgrhjfirefightershfjnursefjrofarmerjgutidriverwhay jkwaitressjdhdactressfjflphotographerwt 

qrafmusicianrfhry

 How many jobs have you got? 
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1  W każdej kolumnie podkreśl wyraz tak samo zapisany jak pierwszy.  

 SAUSAGE WATERMELON CEREAL PINEAPPLE

 sasuage melonwater cereal pinaepple
 sausgae watermolen cerael pinealppe

 sausage watermelon careel pianepple

 SAUSGAE wetarmelon cereal pineapple

 sausage waterlomen ceeral peniapple
 ssusage watermelon cereal pineapple 

2  Poniżej znajduje się dwanaście nazw produktów żywnościowych i przymiotników opisujących 
jedzenie. Znajdź je i zapisz poniżej.

  

  

  

  

  

  

3  Przeczytaj wyrazy z lewej strony, a następnie te z prawej strony. Zasłoń wyrazy z lewej strony,  
a po prawej podkreśl te słowa, których nie było z lewej strony. 

salty         cherry       delicious

tasty         pasta         watermelon 

 pear                  sweet                  natural

fresh         PINEAPPLE         cream

pear      plum      pineapple      cherry  

delicious       spinach       sausage 

 AWFUL    pasta    WATERMELON    salty

crunchy   sweet   pepper   natural   fresh  

spicy         juicy         cream         tasty
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4  Znajdź różnice między obrazkami. Zapisz poniżej nazwy warzyw i owoców, którymi różnią się 
obrazki.

  

  

5  Z rozsypanych elementów ułóż zdania i zapisz je w liniach. Następnie z wybranymi zdaniami ułóż  
dwa dialogi. Zapisz je w zeszycie. 

for / What’s / dessert / today / ? 
it / is / ? / sweet 

it / is / yes 

cheese / with / cream / cake 

like / would / to / eat / chocolate / some / cake / you / ? 

cold / drink / a / ? / you / like / would 

 

please / yes 

thank / you / no 

6  Rozpoznaj wyrazy i zapisz je poniżej w trzylinii. 

bitter cottage cheese
pineapple

sausage
sour cereal pasta

disgusting
lettuce
juicy
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1  Połącz każdy wyraz z zestawem liter, które go tworzą.

shoe shop

bookshop

butcher’s

clothes shop

supermarket

chemist’s

marsuketper     thcloes opsh 

opsh oesh     mistche’s 

ookbopsh     er’schtbu 

2  Podpisz obrazki z częściami garderoby. Możesz skorzystać z podpowiedzi, które są zapisane  
do góry nogami. 

trousers        tie        sweatshirt        skirt        shoes        shirt        scarf        parka        coat        top

3  Połącz nazwy sklepów z nazwami przedmiotów, które są w nich sprzedawane.

butcher’s
shoe shop

chemist’s

florist’s

clothes shopnewsagent’s

sweets 
magazines 

newspapers

sausages 
meat

hat scarf 
glovesplants 

flowers
trainers 
sandals 
boots 
shoes

medicine 
bandages
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4  Zakreśl kolorowym długopisem wyrazy, które są zapisane tak, jak pierwszy w każdym rzędzie.

trousers   routsers   serstrou   trousers   troseurs    trousers   trousers   trousers

scarf   sacrf    scrfa   scarf   scraf   scarf   scarf   scarf 

sweatshirt   sweatsihrt   sweatshirt   swaetshirt   shisweatrt   sweatshirt   sweatsihrt

jacket   jakcet   jakcet   jakcet   jakcet   jakcet   jakcet   jakcet

raincoat   coatrain   ranicoat   raincoat   raincaot   raincoat   ranicoat   raincoat 

5  Połącz prostokąty, aby utworzyć wyrazy. Wpisz je do odpowiednich schematów. 

rist’s

mist’s chebook

flo shopclothes agent’s

tcher’sshop bu

news

 1 

 2 

 3 

6  Poszukaj w rzędach ukrytych nazw garderoby, którą nosimy na różne okazje.  
Każda z nazw została zapisana dwa razy. 

winter
dgfparkajdhparkajdhekl

rain
fhrjraincoathdjhgyuuraincoat

birthday (woman)
dhgjrdresslfjipdressshjgjo

birthday (man)
fhgjtiehfjhkgvjftiejghf

7  Zapisz w ramkach różnymi kolorami nazwy sklepów i części garderoby. Masz dwie minuty 
na wykonanie tego zadania! 

 shops clothes

 Jaki jest twój wynik? ______ Jaki jest twój wynik? ______

 4 

 5 

 6      
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1  Znajdź nazwy symptomów, dolegliwości i sposobów ich leczenia. Wpisz je w odpowiednich 
kolumnach.

some drops
headache

cough

the flu

some syrup

a cold

some vitaminssome pills food poisoning
sore throat

earache

toothache

stomach ache

 symptoms illnesses remedies

2  Zakreśl wyrazy, które ilustrują rysunki. Następnie zakreśl odpowiednią radę.

 

1 2 3 4

A: I don’t feel very well. I’ve got  .

1 toothache/a headache
2 a sore throat / a runny nose   
3 a stomach ache / earache   
4 a cough / a temperature  

B: You need  .

1 a painkiller / some syrup  
2 some syrup / a lot of sleep  
3 some mint tea / a lot of sleep  
4 a painkiller / some syrup  

3  Zapisz symptomy chorób. Wykorzystaj podpowiedzi w postaci wpisanych liter. 

 1 s

 2 e

 3 ht

4 Połącz wyrazy z dwóch grup w pary. Zapisz powstałe wyrażenia w zeszycie.

broken     bruised     cut     grazed    twisted 

 

   ankle     arm      elbow      finger      knee

 4 t

 5 h

 6 s
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5  Zakreśl kolorowym długopisem nazwy dolegliwości. 

 5 a broken arm     a twisted ankle     a burn     a bruise

 1 a bruise     a graze     a burn     a broken arm 

 3 a burn     a broken arm     a cut     a graze

 2 a graze     a twisted ankle     a burn     a bruise

 4  a burn     a twisted ankle     a broken arm     a cut

 6 a burn     a broken arm     a cut     a graze

6  Uzupełnij zdania. Zapisz każdy wyraz innym kolorem. 

 1 I’ve got a h . You need a painkiller.

 2 I’ve got a s . You need some mint tea.

 3 I’ve got a t . You need a lot of sleep.

 4 I’ve got a s . You need some syrup. 

 5 I’ve got a r . You need some vitamins. 

7  Odczytaj poniższe wyrazy i zapisz je obok drukowanymi literami. 

 1   an ear infection   

 2   a sore throat  

 3   a runny nose  

 4   a graze  

 5   a broken arm  

 6   a twisted ankle  

 7   a stomach ache  
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1  Połącz bezokoliczniki z właściwymi formami czasu przeszłego. 

travel 
watch 
change 
tidy
cry 
try 

study 
paint 
dance 
walk 
want 

2 Jaki to gatunek filmowy? Zapisz jego nazwę. 

 1 Dracula, film, scared, teeth 

 2 music, sing, dance, song 

 3 crocodile, hunt, Tarzan, jungle 

 4 space, aliens, future 

 5 happy, laugh, funny, smile 

3  Wypisz wszystkie nazwy programów i gatunków filmowych, które pojawiają się w tekście.  
Następnie przeczytaj je na głos.

Kate 
and 

Monica 
like watching 

films. They usually 
watch adventure films 

but they also like cartoons and 
comedies. Kate watched a musical 

yesterday, and Monica watched a science 
fiction film. They didn’t like these films. The 

films were very boring. Today Monica wants to 
watch a documentary about monkeys in Africa, and 

Kate wants to watch a talent show on TV.
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4  Połącz w pary kostki białe i szare tak, aby powstały wyrazy. Przeczytaj je na głos i zapisz  
każdy z nich innym kolorem poniżej. 

  

  

  

5  Przeczytaj wyrazy z lewej strony, a następnie 
z prawej strony. Potem zasłoń wyrazy z lewej 
strony i zakreśl po prawej stronie wyrazy, 
których nie było z lewej strony. 

adventure film

the news

science fiction

documentary

comedy

dram
a

drama cartoon

documentary

adventure film

comedy

horror film

6  Przeczytaj zdania bez obracania kartki. 

M
y 

fa
m

ily
 li

ke
s w

at
ch

in
g 

fi l
m

s a
nd

 T
V 

pr
og

ra
m

mes. Yesterday m
y m

um
 w

atched a docum
entary ab

ou
t a

ni
m

al
s i

n 
As

ia
, a

nd
 m

y 
fa

th
er

 w
atched the new

s. I usually w
atch cartoons and I l

ov
e 

w
at

ch
in

g 
co

m
ed

ie
s b

ut
 I 

watched an adventure fi lm
 yesterday.

7  Rozpoznaj wyrazy i zapisz je poniżej.

the news
horror film soap operasitcom

cartoonscience fiction
talent show

musical
documentary
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1  Spójrz na rysunki oraz definicje. Czy potrafisz domyślić się, o jakie wyrażenie chodzi?  
Zapisz je na kolorowo, a następnie połącz z właściwą definicją. 

 
be very happy be nervous or excited have a great time

2 Znajdź wyrazy ukryte w ciągu liter. Ile słów znalazłeś/znalazłaś?

Fjhrjhclimbingkdjhguhorseridingmejffswimmingjdhgtraftinghdjsuvolleyballdgsjlgparachuting 
jskshdysnowboardinghfjdyrigo-kartingjdhsgjwaterskiinghrjsytennishfrio

Mój wynik to: 

3  Spójrz na elementy układanki. Jakie to dyscypliny sportowe? Zapisz ich nazwy. 

1 

4 

2 

5 

3 

6 

4  Przeczytaj na głos wszystkie wyrazy. Zakreśl kolorowym długopisem wyraz, który odpowiada 
liczebnikowi wyrażonemu cyfrą. 

1st   one   first   second   seventh

10th    seventh   sixth   fourth   tenth

5th   third   fifth   eighth   first

12th    seventh   fourth   sixth   twelfth

2nd   first   third   fifth   second

9th   sixth   tenth   ninth   first
3rd   second   seventh   third   sixth

21st    first   third   twenty-first   tenth
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5  Połącz w pary bezokoliczniki i odpowiadające im formy czasu przeszłego. Napisz je po śladzie. 

ca
tc
h

take

do

ha
ve

make

go

read

buy

fee
l

drink

eat
get

6  Przyjrzyj się bardzo uważnie słowom i obrazkom. Następnie zasłoń je i zapisz nazwy dyscyplin 
sportowych przedstawionych na obrazkach oraz wyrazy, które zapamiętałeś/zapamiętałaś. Jaki 
jest twój wynik? 

water skiing

go-
karting

show jumping

 
 
 

Mój wynik to: 

7  Znajdź wyrazy ukryte w wężu. Zakreśl je kolorowym długopisem. 

hf
gd

jw
en

tj
focaughtldjdidhfjfkg

otrhejlef t
hdko

hea
rd

fg
tr

yhadfgt e
w
r
e
adfgs t feltyhg
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1  Spójrz na labirynt. Każda jego ścieżka kryje jedno zdanie. Gdy dojdziesz do jej końca, zapisz je 
kolorowym długopisem obok labiryntu.

school by
bus.

the
London.

underground

Ι

Ι
went

to

to

train
my

Get

out of the car!

missed

I

got

off

1.

3.

2.

4.

2  Odszukaj sześć środków transportu, którymi różnią się oba rysunki. Zapisz ich nazwy pod 
rysunkami różnymi kolorami. 

 
  
  

3  Obrysuj różnymi kolorami wszystkie środki transportu, które widzisz. Następnie zapisz ich nazwy 
obok rysunku. 

 1 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

 4 
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4 Napisz po śladzie właściwy wyraz w każdym zdaniu. 

1 I always travel to work  bus.

2 Last year my aunt went to England  her new motorbike.

3 Mike hurry up! Get  of the car!

4 I’m sorry I’m late for the lesson. I  my bus.

5 Kate get  the car! We are going to visit your grandma.

6 To get to my flat you must get  the bus now and go straight on to the traffic lights.

7 I never go to school  foot. My mum drives me there every day.

5  Przeczytaj tekst i napisz, dokąd doszedłeś/doszłaś podczas spaceru po mieście. Zaznacz swoją 
trasę na rysunku. 

Go straight on  and then turn right . Go straight on  and turn left  at the traffic lights. 

Then turn left  and go straight on  to the cinema. Then turn right  and go straight on .

You are ...

6  Przeczytaj podany tekst, dzieląc go na wyrazy. 

ILOVETRAVELLING.IGOTOANOTHERCOUNTRYEVERYYEARFORMYHOLIDAYS.LAST 
YEARIWENTTOGERMANYWITHMYMUM,DADANDMYSISTER.WETRAVELLEDTHERE 
BYTRAIN.ITWASAVERYINTERESTINGEXPERIENCE.WEHADALOTOFFUNTHERE. 
WESAWANARTEXHIBITIONINBERLIN.WEALSOWENTTOAFUNFAIRANDVISITEDMANYMUSEUMS.
WHATDOYOULIKEDOINGONYOURHOLIDAYS?
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Unit 1
1 niece, wife, son, stepfather, aunt, brother

2  brother (2x), sister, mother, uncle (2x), wife, aunt (2x),  
children, cousins, grandma, grandad

3A/B  family: wife, husband, stepmother, niece, grandma,  
twin, aunt, nephew

  feelings: excited, worried, sad, angry, bored, calm,  
scared, happy

  personality: brave, nice, optimistic, hard-working,  
patient, punctual, lazy, late

4  excited, patient, punctual, scared, bored, angry

5 A: What do you like doing? 
 B: I like listening to music.
 A: I hate chicken salad. 
 B: I hate it, too.
 A: Do you like eating sweets? 
 B: I love eating sweets.
 A: Do you like cooking? 
 B: Yes, I do. But I prefer eating.

6  avber – brave, grany – angry, orbde – bored,  
unptulac – punctual, rescad – scared, rwordei – worried, 
copimitits – optimistic, rdha-inwrokg – hard-working

Unit 2 
1  farmer – has a farm, musician – plays an instrument,  

driver – drives a bus, computer technician – works with  
computers, actor – acts in films, police officer – catches  
criminals, chef – makes delicious dishes, photographer –  
takes photos, shop assistant – works in a shop,  
hairdresser – cuts hair

2  waiter, firefighter, nurse, cleaner, chef, shop assistant,  
photographer, actress, driver

3  1 firefighter 2 nurse, doctor 3 waiter 4 mechanic  
5 musician 6 farmer

4 driver, farmer, nurse, cleaner, actor, mechanic

6 1 driver 2 firefighter 3 actress 4 nurse 5 mechanic

7  chef, firefighter, nurse, farmer, driver, waitress, actress, 
photographer, musician

Unit 3 
2  bitter, salty, delicious, crunchy, disgusting, tasty,  

cherry, pepper, plum, cabbage, meat, pear

3  plum, pineapple, spinach, sausage, awful, salty,  
crunchy, pepper, spicy, juicy, tasty

4 cabbage, watermelon, lettuce, pineapple

5  What’s for dessert today? 
Is it sweet? 
Yes, it is. 
Cheese cake with cream. 
Would you like to eat some chocolate cake? 
Would you like a cold drink? 
Yes, please. 
No, thank you. 
Students’ own answers.

6  disgusting, bitter, cottage cheese, juicy, sausage, sour,  
pineapple, cereal, pasta, lettuce

Unit 4
1  marsuketper – supermarket, thcloes opsh – clothes shop,  

opsh oesh – shoe shop, mistche’s – chemist’s, ookbopsh – 
bookshop, er’schtbu – butcher’s

2  tie, trousers, top, sweatshirt, coat, scarf, shoes, skirt,  
shirt, parka

3  shoe shop: trainers, sandals, boots, shoes 
chemist’s: medicine, bandages 
florist’s: plants, flowers 
butcher’s: sausages, meat 
clothes shop: hat, scarf, gloves 
newsagent’s: sweets, magazines, newspapers 

5  1 florist’s 2 newsagent’s 3 butcher’s,  
4 chemist’s 5 bookshop 6 clothes shop

6 parka, raincoat, dress, tie

7 Students’ own answers.

Unit 5
1  symptoms: headache, stomach ache, earache,  

toothache, sore throat, cough
 illnesses: the flu, food poisoning, a cold
  remedies: some drops, some syrup, some pills, some 

vitamins
2  A: I don’t feel very well. I’ve got … 1 a headache  

2 a sore throat 3 a stomach ache 4 a cough 
  B: You need ... 1 a painkiller 2 some syrup  

3 some mint tea 4 some syrup 

3  1 sore throat 2 earache 3 toothache 4 temperature 
5 cough 6 stomach ache

4  a broken arm, a bruised knee , a cut finger,  
a grazed elbow, a twisted ankle

5  1 a broken arm 2 a burn 3 a cut 4 a twisted ankle 
5 a bruise 6 a graze 

6  1 headache 2 stomach ache 3 temperature  
4 sore throat 5 runny nose 

7  1 an ear infection 2 a sore throat 3 a runny nose 
4 a graze 5  a broken arm 6 a twisted ankle  
7  a stomach ache

Unit 6
1  paint – painted, travel – travelled, watch – watched,  

change – changed, tidy – tidied, cry – cried, try – tried, 
study – studied, paint – painted, dance – danced,  
walk – walked, want – wanted

2  1 horror film 2 musical 3 adventure film  
4 science fiction 5 comedy

3  adventure films, cartoons, comedies, a musical,  
a science fiction film, a documentary, a talent show

4  talent show, horror film, science fiction, soap opera,  
the news, adventure film

5 cartoon, horror film

7  science fiction, horror film, musical, the news, cartoon,  
documentary, talent show, sitcom, soap opera
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Unit 7
1  butterfly – be nervous or excited, whale – have a great 

time, moon – be very happy    

2  climbing, horse riding, swimming, rafting, volleyball,  
parachuting, snowboarding, go-karting, water skiing,  
tennis

3  1 water skiing 2 snowboarding 3 parachuting 
4 go-karting 5 windsurfing 6 show jumping  

4  first, tenth, fifth, twelfth, second, ninth, third,  
twenty-first

5  go – went, get – got, take – took, read – read,  
catch – caught, do – did, make – made, have – had,  
feel – felt, eat – ate, buy – bought, drink – drank

6  windsurfing, go-karting, parachuting, show jumping,  
snowboarding, water skiing

 Students’ own answers.

7 went, caught, did, go, left, heard, try, had, read, felt

Unit 8
1  1 I went to school by bus. 2 I missed my train to London. 

3 I got off the underground. 4 Get out of the car!

2 lorry, train, van, coach, underground, ferry

3 car, bus, tram, motorbike, plane, boat

4 1 by 2 on 3 out 4 missed 5 in 6 off 7 on

5 You are in the park.

6  I LOVE TRAVELLING. I GO TO ANOTHER COUNTRY EVERY 
YEAR FOR MY HOLIDAYS. LAST YEAR I WENT TO GERMANY 
WITH MY MUM, DAD AND MY SISTER. WE TRAVELLED 
THERE BY TRAIN. IT WAS A VERY INTERESTING EXPERIENCE. 
WE HAD A LOT OF FUN THERE. WE SAW AN ART 
EXHIBITION IN BERLIN. WE ALSO WENT TO A FUNFAIR AND 
VISITED MANY MUSEUMS. WHAT DO YOU LIKE DOING ON 
YOUR HOLIDAYS?

Notes:

Notes:


