
p   mysłów
BANK

Materiały dodatkowe dla uczniów 
o różnych poziomach językowych  

i potrzebach edukacyjnych

6

Jain Cook
Milena Burdach-Szydłowska
Katarzyna Kłopska



Credits

Illustrations: Theodoros Piakis, Marcin Franczak

Junior Explorer 6 Bank Pomysłów, 1st Edition

Jain Cook 
Milena Burdach-Szydłowska  (Special Needs Tasks),  
Katarzyna Kłopska  (Reinforcement Tasks), 
Joanna Kostrzewa  ( Jak nauczyć uczniów się uczyć?,  

Jak wspierać uczniów w uczeniu się?)

Head of Strategic Solutions: Gavin McLean
Managing Editor: Angela Cussons
Project Manager: Bruce Nicholson
Editor: Sandra Frith
National Geographic Liaison:  Leila Hishmeh, Anna Kistin
Art Director: Natasa Arsenidou
Cover / Text design: Natasa Arsenidou
Compositor: BytheBook
Project Editor: Tom Relf
Audio: Motivation Sound Studios

National Geographic Learning EMEA 
Cheriton House 
North Way 
Andover 
Hampshire
SP10 5BE  
United Kingdom

National Geographic Learning, a Cengage Learning Company, 
has a mission to bring the world to the classroom and the 
classroom to life. With our English language programs, 
students learn about their world by experiencing it. Through 
our partnerships with National Geographic and TED Talks, they 
develop the language and skills they need to be successful 
global citizens and leaders.  
Locate your local office at international.cengage.com/region  
Visit National Geographic Learning online at  
NGL.Cengage.com/ELT  
Visit our corporate website at www.cengage.com

©NOWA ERA Sp. z o.o., 2019
ISBN: 978-83-267-3620-9

Redaktor zarządzający: Małgorzata Gutowska

Redaktor prowadzący:  Agnieszka Stępniowska,  
Magdalena Pater

Redaktor merytoryczny: Magdalena Pater

Redakcja językowa:  Anna Grabarczyk, Nick Rattenburry 

Projekt graficzny: Monika Brózda

Skład i łamanie: Dorota Gajda

Projekt okładki: Piotr Stopczyński

Dystrybucja: Nowa Era Sp. z o.o.

Nowa Era Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa

www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Druk i oprawa: Color Graf Sp. z o.o., Gdańsk

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. 
Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Jej zawartość 
możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście 
znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej 
fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to 
dzieło. Kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo. 
Więcej na www.legalnakultura.pl

Printed in Poland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 19 18 17 16 15



3

Wstęp 4

Jak nauczyć uczniów się uczyć? 6

Jak wspierać uczniów w uczeniu się? 10

Reinforcement Tasks 14

Reinforcement Tasks Guidelines 30

Reinforcement Tasks Answer Key 32

Consolidation and Extension Tasks 36

Consolidation and Extension Tasks Answer Key  52

Special Needs Tasks 54

Special Needs Tasks Answer Key  70

Contents



4

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, które towarzyszyły podręcznikom do klas 
czwartej i piątej. Głównym celem Banku pomysłów – podobnie jak poprzednich części  – jest dostarczenie do-
datkowych materiałów dla uczniów, uwzględniających ich rożne poziomy językowe i potrzeby edukacyjne. 

Publikację otwierają dwa artykuły. Pierwszy mówi o tym, jakie działania mogą sprawić, by uczniowie przejęli 
odpowiedzialność za proces uczenia się i stali się jego świadomymi uczestnikami. Drugi artykuł mówi o tym, 
jaka powinna być rola nauczyciela w procesie uczenia się i nauczania i jakie działania powinien podjąć nauczy-
ciel by usprawnić ten proces i jak najlepiej wykorzystać potencjał swój i swoich uczniów. Artykuły zawierają 
liczne odniesienia do wartościowych publikacji opisujących najnowsze tendencje w dziedzinie uczenia się 
i nauczania. Bibliografia na końcu każdego artykułu może podpowiedzieć, po jakie pozycje warto sięgnąć, 
by jeszcze lepiej wspierać wszystkich 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.

Sekcja Reinforcement Tasks zawiera przede wszystkim zadania związane z różnymi stylami uczenia się. Ćwi-
czenia te, podobnie jak w materiałach dla klas czwartej i piątej, 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 sekcja Reinforcement Tasks zawiera również proste ćwi-
czenia (dryle językowe), które utrwalają zagadnienia leksykalne bądź gramatyczne. Wszystkie zadania z tej 
części mogą być z pewnością wsparciem dla nauczyciela w pracy z uczniami mniej zdolnymi. Zarówno dopa-
sowanie 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. Sekcja 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. 

Sekcja Consolidation & Extension to zadania przeznaczone głównie dla uczniów, którzy dobrze sobie radzą 
z materiałem i potrzebują dodatkowych ćwiczeń o nieco wyższym stopniu trudności. Są to zadania przede 
wszystkim dla "fast finishers", które nie pozwolą im się nudzić w czasie lekcji. Takim uczniom można zapropo-
nować krzyżówki pozwalające na utrwalenie słownictwa, zadania polegające na uzupełnianiu zdań rzeczow-
nikami, przymiotnikami, a także czasownikami w odpowiedniej formie, zadania polegające na dopasowaniu 
wyrazów do odpowiednich grup. Należy przy tym pamiętać, że istotnym aspektem pracy z uczniem zdolnym 
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jest stopniowanie poziomu trudności oraz niepowielanie zadań utrwalających materiał na tym samym po-
ziome. Zadania z tej części mogą być również wykorzystane do pracy z całą klasą, na przykład do utrwalenia 
materiału lub jako dodatkowa praca domowa. 

W części Special Needs znajdują się zadania przeznaczone przede wszystkim dla uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, w szczególności dla dzieci mających problemy dyslektyczne. Ćwiczenia te wykorzy-
stują różne techniki do doskonalenia pisowni, czytania oraz utrwalania poznawanego słownictwa i struktur 
gramatycznych. Zadania te charakteryzują się ciekawą grafiką – od pogrubionej czcionki wyrazów umieszczo-
nych na tłach o różnych kształtach (romby, trapezy, prostokąty, itp.), po ilustracje i zadania wymagające zamalo-
wania ponumerowanych obszarów – wszystko to pomaga uczniowi z trudnościami zapamiętać materiał, gdyż 
przygotowane formy aktywności są równocześnie bodźcem dla wzrokowców. Proponowane formy aktywności 
opierają się na grupowaniu wyrazów według znaczenia, łączeniu wyrazów w pary tak, aby powstały związku 
frazeologiczne, pisaniu po śladzie, pracy z mapą miasta, zakreślaniu wyrazów w wężu, znajdowaniu różnic po-
między obrazkami i zapisywaniu tych różnic.

Bank pomysłów dzięki różnorodnym typom ćwiczeń daje nauczycielowi możliwość indywidualnego podej-
ścia 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 do-
datkowo uatrakcyjnić lekcje języka angielskiego i wykorzystać pozytywne emocje do nauki języka obcego.

Wstęp
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Joanna Kostrzewa

Świadomość, że wielu uczniów ma trudności z zaplanowaniem swojego procesu dydaktycznego, spędza sen 
z powiek zarówno ich rodzicom, jak i pedagogom. Dzieciom i młodzieży często brakuje umiejętności systema-
tycznego uczenia się języka obcego, która jest niezwykle istotna w przyswajaniu nowej wiedzy i rozwijaniu umie-
jętności komunikowania się. Dlatego warto podjąć konkretne działania, dzięki którym uczniowie dowiedzą się, 
jak się efektywnie uczyć – dążyć do tego, by to uczniowie przejęli kontrolę nad swoim uczeniem się i stali się za 
ów proces odpowiedzialni. 

Uczniowie – świadomi uczestnicy procesu uczenia się

Nie tylko dorosły uczący się potrzebuje celu, by efektywnie się uczyć. Dzieci i młodzież także mają prawo wie-
dzieć, do czego zmierzają, co zostało przez nauczyciela dla nich zaplanowane oraz dlaczego. Świadomość ta 
jest niezbędna do tego, by proces uczenia się przebiegał prawidłowo i bez zakłóceń. Danuta Sterna1 w swojej 
książce „Uczę (się) w szkole” pisze, że uczeń świadomy celu ma znacznie większe szanse na sukces w nauce, gdyż 
cechuje go wyższa motywacja do poznawania nowych treści. Planując lekcję (a najlepiej cykl lekcji), nauczyciel 
powinien się zastanowić, po co uczy danego tematu, czy i do czego przekazywane podczas zajęć treści mogą się 
przydać dzieciom i młodzieży. Faktem jest, że wymaga to refleksyjnego podejścia do programu nauczania, ale 
nie wystarczy, aby jedynie nauczyciel wiedział, do czego dąży. Ta wiedza powinna być również dostępna naszym 
podopiecznym. Nauczyciel, planując lekcję, powinien zastanowić się, po co uczy danego tematu, co z tej lekcji 
może przydać się uczniom w przyszłości. W oparciu o tę refleksję powinien podać uczniom cel w ich języku, czyli 
zrozumiałym dla nich, tak by byli w stanie własnymi słowami nazwać, co podczas zajęć mają osiągnąć, a następ-
nie w pełni w tej lekcji uczestniczyć (tamże, 2014, s. 22–26). 

Warto sprawdzić, czy uczniowie rozumieją cel lekcji, na przykład poprzez prośbę o sparafrazowanie go. Często 
bowiem okazuje się, że mimo najszczerszych chęci nauczyciela uczniowie odbierają jego słowa zupełnie ina-
czej. Oto przykładowe cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia do pierwszego rozdziału podręcznika Junior 
Explorer 6: 

 y dowiem się, jak nazywać w języku angielskim narzędzia służące komunikowaniu się,
 y poznam słownictwo w języku angielskim służące rozmowom na temat komunikacji,
 y utrwalę budowę czasu present simple i dowiem się, kiedy używać present simple, by mówić o czynnościach 

mających miejsce regularnie, o stałych zjawiskach przyrody, o planach zajęć, rozkładach jazdy itp.,
 y utrwalę budowę czasu present continuous i dowiem się, kiedy używać present continuous, by mówić 

o czynnościach, które dzieją się teraz, opisywać fotografie i opowiadać o planach na najbliższą przyszłość,
 y poznam konstrukcję have to, by mówić o zobowiązaniach,
 y będę doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu o komunikowaniu się 

delfinów,
 y nauczę się prowadzić rozmowy telefoniczne,
 y będę doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem na podstawie tekstu o gadżetach służących 

komunikowaniu się.

Do celu zbliżają uczniów kryteria nauczania (kryteria sukcesu/ nacobezu), czyli konkretne działania, które 
uczniowie muszą wykonać, aby pokazać, że osiągnęli cel lekcji. Danuta Sterna w swojej książce podaje, że kryteria 
nauczania (kryteria sukcesu / nacobezu) to tak naprawdę informacja, co będzie podlegało ocenie. Należy położyć 
nacisk, aby informacja ta była konkretna, by uczeń sam mógł ocenić, czy opanował dany materiał w wystarcza-
jącym stopniu. Dlatego każda lekcja, każdy sprawdzian należy opatrzyć kryteriami dla uczniów. Danuta Sterna 
poleca dobrą praktykę polegającą na podawaniu uczniom na początku lekcji kryteriów sukcesu i zbieraniu ich 
sukcesywnie w pakiet – pomoże to dzieciom przygotować się do sprawdzianu podsumowującego, a jeśli zda-

1  Nauczycielka, trenerka prowadząca warsztaty dla nauczycieli, autorka wielu książek o nowoczesnych metodach nauczania, 

propaguje ocenianie kształtujące, metodę projektów i portfolio.

Jak nauczyć uczniów się uczyć?
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rzy się, że nauczyciel jakiejś treści nie uwzględni w kryteriach, nie powinien się do tego odnosić w ocenie pracy 
ucznia. Umowa w postaci kryteriów obowiązuje dwie strony (tamże, 2014, s. 28–32).

Kiedy uczeń otrzymuje od nauczyciela kryteria do lekcji / zadania edukacyjnego / sprawdzianu (lub współuczest-
niczy w ich tworzeniu), może je potraktować jako tzw. checklistę i zaznaczać, które z nich spełnił. Uczniowie, 
którzy pracują z kryteriami nauczania, przyznają, że pomagają one im się uczyć, gdyż organizują proces uczenia 
i pozwalają na wybranie najważniejszych informacji spośród zalewu wiadomości z książek, prasy, mediów. 

Kryteria nauczania powinny być mierzalne i sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia, np.:

 y nazywam w języku angielskim narzędzia służące komunikowaniu się (aplikacja, ładowarka, klawiatura, 
laptop, mikrofon, telefon komórkowy, głośniki, tablet, ekran dotykowy itp.),

 y stosuję słownictwo służące rozmowom na temat komunikacji (np.: czat, rozmowa, adres e-mail, emotikon, 
wyraz twarzy, gest, informacja, język, czas spędzony przed monitorem, wyszukiwarka internetowa, media 
społecznościowe, wiadomość SMS, rozmowa telefoniczna prowadzona z wykorzystaniem kamery itp.),

 y stosuję poprawne formy present simple i opowiadam o czynnościach mających miejsce regularnie, o stałych 
zjawiskach przyrody, o planach zajęć, rozkładach jazdy itp.,

 y stosuję poprawne formy present continuous i opowiadam czynnościach, które dzieją się teraz, opisuję 
fotografie i opowiadam o planach na najbliższą przyszłość,

 y stosuję poprawne formy have to i opowiadam o zobowiązaniach.

Istnieje wiele technik, które porządkują pracę na lekcji jednocześnie wspierając ucznia w uczeniu się. Poniżej 
niektóre z nich: zadanie na dobry początek i test – powtórka, technika „partnerzy do rozmowy”. 

Technikę „partnerzy do rozmowy” bardzo cenią sobie nie tylko nauczyciele, lecz także uczniowie. Danuta Ster-
na w „Uczę (się) w szkole” pisze, że na początku nauczyciel ustala z uczniami, że będą pracować w określonych pa-
rach, które po pewnym czasie zmienią. Świadomość, że skład pary ulegnie zmianie, przeważnie zapobiega bun-
towi ucznia, który mógłby nie chcieć współpracować z daną osobą, jednak doświadczenie pracy w parze z osobą, 
która im nie odpowiada, bardzo może się uczniom przydać w ich przyszłości. Podczas lekcji kształtujemy bowiem 
u uczniów kompetencje kluczowe, a jedną z nich jest zdecydowanie umiejętność współpracy. Uczniom należy 
zadać ćwiczenie do wykonania w parach, ustalić czas i podzielić go na pół. Pierwsza część czasu jest poświęco-
na pierwszej osobie w parze, która wypowiada swoje zdanie i je uzasadnia, a partner słucha, nie dyskutuje, nie 
neguje, nie krytykuje. Po upływie połowy czasu następuje zmiana, teraz swoje zdanie wypowiada druga osoba, 
a pierwsza jej słucha. Po obu wypowiedziach często następuje dyskusja, uwspólnienie efektów pracy. Ta technika 
uczy wzajemnego i aktywnego słuchania, tego, że można i trzeba pracować z różnymi osobami, co niezwykle 
przyda się w dorosłym życiu (tamże, 2014, s. 78–80).

Zadanie na dobry początek uruchamia wiadomości z poprzedniej lekcji, pokazuje dzieciom i młodzieży, że zdo-
byta przez nich na wcześniejszych zajęciach wiedza i umiejętności łączą się w logiczną całość. Zadaniem na dobry 
początek może być odpowiedź na pytanie kluczowe, które zaintryguje uczniów i zmotywuje do efektywnej pracy 
podczas lekcji, ćwiczenia utrwalające przypominające jakąś konstrukcję gramatyczną, krzyżówka, dzięki której 
uczniowie powtórzą słownictwo. 

Test – powtórka to prosta technika polegająca na tym, że nauczyciel zadaje pytania odnoszące się do omawia-
nego wcześniej materiału, a dzieci i młodzież udzielają na nie pisemnej odpowiedzi. Test – powtórka umożliwia 
zaangażowanie wszystkich uczniów w powtórzenie materiału. 

Opisane powyżej strategie i techniki ściśle wiążą się z wprowadzeniem oceniania kształtującego do codziennej 
pracy nauczyciela z uczniami. Więcej o celach, kryteriach sukcesu / nauczania / nacobezu, zadaniach na dobry 
początek, pytaniach kluczowych, testach – powtórkach można przeczytać w materiale „Ocenianie kształtujące” 
przygotowanym do każdego z podręczników z serii Explorer. Materiały dostępne są na stronie https://www.dla-
nauczyciela.pl/. 

Jak nauczyć uczniów się uczyć?
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Nauczyciele – elastyczni i twórczy eksperci

John Hattie2 w książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie 
się” zwraca uwagę na fakt, że to nieprawda, że my jako nauczyciele nie jesteśmy w stanie nic zmienić, aby zapew-
nić każdemu uczniowi edukacyjny sukces (tamże, 2015, s. 53–54). John Hattie twierdzi, że to właśnie nauczyciel 
jest osobą, która może wywołać pozytywne zmiany w swoich uczniach – „przekonania i działania nauczycieli 
stanowią najistotniejszy czynnik wpływający na osiągnięcia uczniów, nad którym mamy kontrolę” (tamże, 2015, 
s. 53). Wskazuje, że nauczyciele, którzy zapewniają uczniom odpowiednie wyzwania – angażujące uczniów 
i skłaniające ich do podjęcia wysiłku związanego z uczeniem się, zwiększają w ten sposób siłę swojego oddzia-
ływania na uczniów i budują w nich wiarę w możliwość osiągnięcia celów uczenia się. Hattie wskazuje także na 
potrzebę zapewniania uczniom wielu możliwości utrwalenia wcześniej zdobytych wiadomości, jak i ćwiczenia 
nowej wiedzy. Nauczyciele powinni mieć wysokie oczekiwania w stosunku do wszystkich uczniów i nieustan-
nie poszukiwać dowodów pozwalających im te oczekiwania weryfikować i optymalizować (tamże, 2015, s. 53).

John Hattie podkreśla, jak istotna dla procesu uczenia się jest atmosfera panująca w klasie. W atmosferze zaufania 
uczniowie czują, że mogą bezpiecznie powiedzieć „nie wiem” lub „potrzebuję pomocy”. Wiedzą, że nauczyciel 
słucha tego, co mówią, a ponadto zdają sobie sprawę, iż celem lekcji jest uczenie się i robienie postępów. Błąd 
nie jest problemem, lecz zaproszeniem do jego analizy i refleksji nad nim. Akceptacja błędu jako nieodzownego 
elementu procesu uczenia się powoduje, że uczniowie zadają pytania, co jest dowodem na ich zaangażowanie 
i przetwarzanie wiedzy (tamże, 2015, s. 58–59).

Daniel Goleman – dr nauk humanistycznych i wykładowca Uniwersytetu Harvarda w USA, redaktor pisma „Psy-
chology today” w swojej książce „Inteligencja emocjonalna” przedstawia, kiedy i jakimi metodami kierować inteli-
gencją emocjonalną, aby zapewnić dzieciom jak najpełniejsze wykorzystanie wrodzonych zdolności i osiągnięciu 
sukcesu w życiu. 

Czym jest inteligencja emocjonalna? Otóż pod tym pojęciem kryją się kompetencje osobiste każdego człowieka, 
postrzegane jako rozumienie stanów emocjonalnych własnych i innych osób, kierowania nimi, kontrolowania ich, 
ale to także zdolność samomotywacji, empatia i umiejętności o charakterze społecznym 3. Świadomość faktu, że 
emocje człowieka mają wpływ na jego sukces, pozwoli nauczycielom podjąć działania mające na celu wskazanie 
uczniom, jak nauczyć się uczyć. Przede wszystkim Daniel Goleman zwraca uwagę, że należy na nowo spojrzeć 
na zadania szkoły. Ponieważ coraz więcej dzieci nie znajduje w rodzinie pewnego oparcia w trudnych sytuacjach 
życiowych, szkoła stała się jedynym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą uzupełnić braki emocjonalne i spo-
łeczne 4. Autor podkreśla, że wprowadzenie w szkołach edukacji emocjonalnej zakłada wyjście nauczyciela poza 
jego tradycyjną rolę. Ponieważ w polskim systemie edukacji nie ma na razie przestrzeni na edukację emocjonalną 
w postaci dodatkowych zajęć, warto wiedzieć, iż to „czy w programie zajęć umieszczone zostaną specjalne lekcje 
poświęcone nauczaniu umiejętności emocjonalnych czy nie, ma dużo mniejsze znaczenie niż to, jak będzie się 
uczyć tych umiejętności. (...) sposób, w jaki nauczycielka radzi sobie z klasą jest sam w sobie wzorem dla dzieci, de 
facto lekcją umiejętności emocjonalnych ... lub ich braku”. Goleman podkreśla, że wtedy, gdy nauczyciel zwraca 
się do jednego ucznia, dwadzieścioro osób uczy się poprzez obserwację czegoś na tym przykładzie 5. Oczywiście 
wprowadzenie edukacji emocjonalnej wymaga nie tylko przeszkolenia nauczycieli, zmiany oferty edukacyjnej 
szkoły, jednakże współczesny nauczyciel, zdając sobie sprawę, że przygotowuje tak naprawdę uczniów do wyko-
nywania zawodów, które jeszcze nie istnieją, ma również świadomość tego, że nie tylko realizowanie podstawy 
programowej jest istotne, lecz także „wykorzystywanie wszelkich nadarzających się w klasie i poza klasą spo-
sobności przekształcenia chwil osobistych kryzysów uczniów w lekcje umiejętności emocjonalnych”6. Jak można 

2  Profesor i dyrektor Melbourne Education Research Inistitute na University of Melbourne w Australii, autor przełomowej książki „Visible 

learning” będącej syntezą wyników piętnastoletnich badań, którymi objęto miliony uczniów po to, by sprawdzić, co pozytywnie wpływa 

na proces uczenia się.
3  D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2005, s. 12–15.
4  tamże, s. 433.
5  tamże, s. 433–434. 
6  tamże, s. 435.
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wykorzystać tę świadomość w pracy z uczniami? Otóż rozmawiając z nimi o ich emocjach, zarówno w chwilach 
sukcesu, jak i porażki, wskazując, że uczą się na błędach, wprowadzając kulturę błędu uświadamiającą naszym 
podopiecznym, że błąd jest czymś pożądanym, ponieważ daje możliwość pracy nad sobą i pozwala na świadome 
uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Stwarzając przestrzeń do wymiany myśli, do zrozumie-
nia swych emocji, pracy nad nimi, wskazując, jakie metody i techniki są korzystne dla danego stylu uczenia się, 
nauczyciele budują relacje z uczniami, uczą uczniów, jak się uczyć. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wpływa 
pozytywnie na rozpoznawanie różnic między uczuciami a działaniami, lepsze znoszenie frustracji, bardziej pozy-
tywne nastawienie wobec szkoły, umiejętne radzenie sobie ze stresem, większą odpowiedzialność, lepsze wyniki 
w testach osiągnięć szkolnych, lepszą zdolność słuchania innych, widoczne zwiększenie nastawienia prospołecz-
nego i chęć współpracy 7. Szczególną uwagę zwrócić należy na to, że świadomość własnych emocji wpływa na 
polepszenie wyników w nauce – otóż Goleman twierdzi, że „czasach, kiedy zbyt wielu dzieciom brakuje umiejęt-
ności uśmierzania niepokoju, skupienia się czy słuchania, powstrzymywania impulsów, odpowiedzialności za to, 
co robią albo przykładania się do nauki, wszystko, co umocni te zdolności, pomoże im w szkole”. 8 Nauczyciel po-
magający uczniom w zrozumieniu własnych emocji, pokazuje jednocześnie uczniom, co im przeszkadza w ucze-
niu się, a co pomaga w ukierunkowaniu się na zachowania pożądane, właściwe, pozwalające uczniom odnieść 
edukacyjny sukces. 

Nauczyciele powinni planować takie formy aktywności na lekcjach, które pozwalają efektywnie pracować 
z uczniami mającymi problemy w nauce, potrzebującymi motywacji, by mimo ewentualnych problemów nie 
zniechęcali się niepowodzeniami i starali się trudności przezwyciężać. Przygotowywać zadania w taki sposób, 
by dzięki nawiązaniu do treści poznanych podczas kolejnych lekcji utrwalać posiadaną wiedzę i umiejętności. 
Buduje to w uczniach pewność, wzmacnia ich w przeświadczeniu, że posiadają określoną wiedzę, którą mogą 
wykorzystać w rozmaitych kontekstach językowych.

Celem szkoły jest wspieranie uczniów w przekraczaniu granic ich możliwości. Sztuka nauczania polega na zrozu-
mieniu, że to, co jest wyzwaniem dla jednego ucznia, dla drugiego nie musi nim być. Wiele zależy od nauczycieli, 
którzy powinni być świadomi swojej roli w procesie uczenia się uczniów, roli związanej nie tylko z przekazywaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności językowych naszych podopiecznych.

Bibliografia:

 y Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.
 y Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, 

Warszawa 2015.
 y Hattie J., Visible learning: A Synthesis of Over 800Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, 2009.
 y Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2015.

7  tamże, s. 440–441.
8  tamże, s. 441. 
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Joanna Kostrzewa

Rola nauczyciela na przestrzeni lat uległa zmianie i to diametralnie. Wydaje się, że współczesny nauczyciel to 
przede wszystkim osoba, której zadaniem jest nie tyle „nauczanie”, co wspieranie w tym procesie, moderowanie 
dyskusji, inspirowanie, zachęcanie do refleksji i zadawania pytań. W przeszłości nauczyciel języka angielskiego 
był zdecydowanie dla ucznia wzorem do naśladowania choćby w kwestii wymowy i intonacji. Obecnie zdajemy 
sobie sprawę z faktu, że dzieci mają kontakt z native speakerami, poszukują wzorców językowych w Internecie, 
a także uczą się, bawiąc, słuchając muzyki, oglądając teledyski lub filmy anglojęzyczne. 

Co w takim razie może zrobić nauczyciel dla swoich uczniów, skoro mają oni niemalże nieograniczony dostęp 
do wiedzy? Otóż coraz częściej zadaje sobie pytanie, jak wspierać uczniów w uczeniu się języka angielskiego. Na 
pewno takim wsparciem jest udzielanie informacji zwrotnej do pracy ucznia. 

Ewaluacja procesu nauczania

Ewaluacja na stałe wpisana jest w funkcjonowanie szkoły, wszelkie działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły 
są poddawane ewaluacji zewnętrznej na wielu obszarach. Co więcej, w szkołach funkcjonują liczne zespoły po-
wołane przez dyrektora zajmujące się przeprowadzaniem ewaluacji wewnętrznej, co ma na celu poprawę jakości 
oferty edukacyjnej. Niezależnie od funkcjonowania podobnych zespołów w placówce tak naprawdę ewaluacja 
to działanie podjęte przez każdego refleksyjnego nauczyciela, który ma na celu wspieranie uczniów w uczeniu 
się. Podążając za definicją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ewaluacja to „obiektywna ocena projektu, programu 
lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć 
rzetelnych i przydatnych informacji, pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyj-
nym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu”.1 Nauczyciel 
ewaluator to zatem osoba, która obiektywnie poddaje refleksji podstawę programową, program nauczania, treści 
zawarte w podręczniku, metody i techniki pracy z uczniami, by zaplanować proces edukacyjny, przeprowadzić 
uczniów przez ów proces i ocenić efekty. Narzędziem, które w pełni pozwala nauczycielowi dokonać ewaluacji 
pracy uczniów, a co z tym związane ewaluacji własnej pracy, jest informacja zwrotna. 

Rola informacji zwrotnej

Nauczyciel ma korzyść z informacji zwrotnej, gdyż planując swoje nauczanie, nie jest zagrożony wieloletnią ruty-
ną, dostosowuje bowiem nauczanie do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Każda informacja zwrotna to 
tak naprawdę ewaluacja warsztatu pracy refleksyjnego nauczyciela, który wyciąga wnioski i dobiera odpowied-
nie do uczniów i uczennic metody pracy, techniki i materiały. Jesper Juul w książce „Kryzys szkoły. Co możemy 
zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” podkreśla, że dzieci „potrzebują dorosłych, którzy mają czas, żeby 
pobyć z nimi tu i teraz”.2 Juul wskazuje, że warto zaproponować wszystkim rodzicom, by choć dwa razy w ciągu 
roku podczas świątecznego obiadu podziękować dziecku za to, jak starało się w szkole, doceniając jego pracę, 
porozmawiać na temat tego, czego dziecko się nauczyło.3 Warto, by takie rozmowy przenieść na grunt szkolny, 
a taką możliwość daje informacja zwrotna, która zaczyna się od pozytywnego przekazu na temat postępu dziec-
ka, docenienia wysiłku włożonego w pracę. To jest czas, który nauczyciel poświęca uczniom, by ich wspierać 
w uczeniu się. 

Nauczyciel udzielający informacji zwrotnej zdecydowanie wspiera uczniów w uczeniu się. Jest to osoba, która 
porzuca przyzwyczajenia, metody stosowane od lat na rzecz codziennego planowania swojej pracy pod kątem 
celu, który chce z uczniami osiągnąć. Planowanie odbywa się na wielu płaszczyznach – to nie tylko przygotowa-
nie zestawu ćwiczeń dla konkretnego rocznika, to także refleksja nad tym, że to, co odpowiada klasie VIa i jest dla 
nich wyzwaniem, niekoniecznie może być możliwe do zrealizowania w klasie VIb, w której uczniowie potrzebują 
więcej czasu na przyswojenie danych treści. Co więcej, to nie tylko refleksja nad potrzebami danego oddziału 

1  https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja/ (dostęp: 14.04.2019)
2  J. Juul, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Podkowa Leśna 2014, s. 27. 
3 tamże, s. 23. 
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klasowego, lecz także konieczność uwzględnienia potrzeb i możliwości konkretnego ucznia, który dany zespół 
tworzy. Nauczyciel, który stosuje informację zwrotną, ma zatem świadomość, że nawet jeśli ostatecznie wszyscy 
uczniowie dążą do osiągnięcia takich samych lub zbliżonych celów edukacyjnych, to i tak drogi do osiągnięcia 
celów lekcji są różne. Dlatego właśnie nauczyciel dzieli się ze swoimi podopiecznymi „tajemnicą” celu lekcji, chcąc 
ich w proces dydaktyczny włączyć, spowodować większe niż dotychczas zaangażowanie w systematyczną pracę 
nie tylko podczas lekcji, lecz także w domu. Podaje także uczniom kryteria nauczania (kryteria sukcesu / naco-
bezu), czyli konkretne informacje na temat tego, co będzie brane pod uwagę podczas egzekwowania wiedzy od 
uczniów. Dopiero po tym nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej do ich pracy, odnosząc się jedynie do 
tego, na co umawiał się ze swoimi podopiecznymi, podając kryteria (do lekcji, zadania, sprawdzianu). 

Informacja zwrotna przekazywana jest uczniowi, by mógł on ocenić swoje dotychczasowe osiągnięcia i rozpo-
znać, jakie powinien podjąć kolejne kroki w procesie uczenia się.

Zasady udzielania informacji zwrotnej

„Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy:

 y wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 y odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
 y wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
 y wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej”4. 

Uczniowie wolą otrzymywać więcej informacji zwrotnych dotyczących postępów, niż takich, których celem 
jest korygowanie błędów. Kiedy rozpoczynamy informację zwrotną do pracy ucznia od pochwały tego, co było 
w niej dobre, mamy realny wpływ na wzrost jego motywacji, gdyż dziecko widzi, że nawet mimo ewentualnych 
błędów w pracy nauczyciel wspiera go, dostrzegając, doceniając wysiłek włożony w powstanie pracy. Kolejnym 
elementem informacji zwrotnej jest wskazanie ewentualnych błędów, które się pojawiły w pracy ucznia i po-
informowanie go, w jaki sposób należy je poprawić. Niekoniecznie należy wskazywać wszystkie błędy w pracy 
uczniowskiej, tym bardziej, jeśli jest ich naprawdę dużo. Może to bowiem spowodować, że uczeń zniechęci się 
i nie będzie chciał pracy poprawić w ogóle. Wspierający ucznia nauczyciel nie tylko więc opatrzy jego pracę 
komentarzem, lecz także dodatkowo w podobnej sytuacji uwzględni tylko te błędy, które, gdy niepoprawione, 
mogą spowodować, że uczeń nie będzie mógł pójść dalej, wstrzymają bowiem jego rozwój. Wskazanie drogi do 
dalszego rozwoju jest również niezwykle istotne, zwłaszcza gdy pracujemy z uczniem zdolnym, którego prace 
najczęściej nie budzą zastrzeżeń. Jednakże i uczeń zdolny powinien się rozwijać, a informacja zwrotna ten roz-
wój mu zapewnia, dając konkretne wskazówki, których brak w ocenie sumującej, na przykład w „celującym”. 

Aby informacja zwrotna wspierała ucznia w rozwoju, inspirowała, musimy pamiętać, że nie łączymy jej ze stopniem. 
W 1988 roku opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez Ruth Butler. Badaczkę interesowało, jakie ko-
mentarze otrzymują uczniowie do podejmowanych przez siebie form aktywności. Okazało się, że były to trzy typy 
informacji udzielanej do pracy ucznia: stopnie bez komentarza, komentarze bez stopni, połączenie stopnia i komen-
tarza. Badanie wykazało, że nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności tylko w tej grupie, która za swoje prace otrzymy-
wała same komentarze, działania nauczyciela nie przyniosły żadnych korzyści, kiedy stosowano inne kombinacje. 
Okazało się, że ocenianie w postaci komentarza bez stopnia spowodowało u uczniów głębszą refleksję, dialog nie 
tylko z nauczycielem, lecz także z koleżeństwem, zadawanie pytań, co w konsekwencji prowadziło do przetwarzania 
wiedzy i uczenia się. 5 Jeśli więc napiszemy pod pracą ucznia komentarz (ocena kształtująca – informacja zwrotna) 
i postawimy ocenę sumującą (stopień), uczeń nie zwróci uwagi na komentarz, gdyż najważniejszą kwestią będzie 
dla niego to, czy i na ile zaliczył materiał. Sam stopień (na przykład „dopuszczający”) również nie informuje ucznia, co 
zrobił dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować. Tylko komentarz w postaci informacji zwrotnej bez stopnia 
pozytywnie wpływa na uczenie się, dzięki niemu możemy mówić nie tylko indywidualnym podejściu do każdego 

4  (http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/elementy-oceniania-ksztaltujacego, dostęp: 20.03.2019).
5  P. Black, Ch. Harrison, C. Lee, D.W. Marshall, Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa 2006, s.55–56. 
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ucznia, lecz także o realnym wsparciu, jakie dziecko otrzymuje od swojego nauczyciela. Podobne praktyki w pracy 
nauczyciela budują relację wzajemnego zaufania i atmosferę sprzyjającą kreatywności i współpracy.

Gerald Hűnther i Uli Hauser w książce „Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty” piszą, że 
jakiekolwiek „formy niepewności, lęku czy presji wywołują niepokój i irytację ogarniające cały mózg. Uniemożli-
wia to porównywanie bodźców dostarczanych przez wszystkie zmysły z zakodowanymi wcześniej informacjami. 
W związku z tym przyswajanie i utrwalanie w mózgu nowych treści jest również niemożliwe. Podenerwowanie 
i towarzyszący mu mętlik w głowie często przybierają tak intensywne formy, że dziecko nie potrafi przypomnieć 
sobie ani wykorzystać wyuczonej już materii”.6 Prawdopodobnie każdy z nauczycieli choć raz był świadkiem po-
dobnej sytuacji, uniknąć jej można, rezygnując z presji ocen, których nasi podopieczni często się boją, na rzecz 
informacji zwrotnej opartej na ustalonych przez nauczyciela bądź wspólnie z uczniami kryteriach informujących, 
na co należy zwrócić uwagę podczas uczenia się. 

Nauczyciel udzielający informacji zwrotnej inspiruje do rozwoju, gdyż zapewnia poczucie bezpieczeństwa, które 
ma pozytywny wpływ na proces uczenia się. Każde dziecko bowiem w zupełnie naturalny sposób szuka wokół 
siebie takich osób, które zapewnią mu poczucie bezpieczeństwa i będą wsparciem w sytuacjach, które ucznio-
wie postrzegają jako trudne7. Danuta Sterna w swojej książce „Uczę (się) uczyć” podkreśla, że informacja zwrot-
na powinna stanowić dialog pomiędzy nauczycielem i uczniem. Pozwala wspierać dziecko w uczeniu się, gdyż 
dzięki niej oddalamy stopień w czasie, pozwalamy, by w trakcie procesu uczenia się uczeń był motywowany 
i traktowany podmiotowo.8 Nauczyciele zapewniający uczniom ocenę kształtującą – informację zwrotną – mo-
dyfikują swoje nauczanie w celu maksymalizowania procesu uczenia się, co podkreśla Merrill Harmin w książce 
„Jak motywować uczniów do nauki” (Warszawa 2015). Autor wskazuje, że warto stworzyć w klasie takie warunki, 
które trwale wzmocnią poczucie wartości ucznia, będą stymulować wzrost zaangażowania i samodzielności oraz 
zachęcą do współdziałania w grupie. 9 

Zaproszenie do uczenia się

Informacja zwrotna jest zdecydowanie dla uczniów zaproszeniem – do aktywnego uczestnictwa w procesie ucze-
nia się. Zaproszenie to dotyczy każdego ucznia, niezależnie od jego potrzeb edukacyjnych, gdyż – jak piszą Ge-
rald Hűnther i Uli Hauser – odpowiednią pomoc należy zapewnić każdemu, dlatego warto rozważyć zwiększenie 
informacji zwrotnych kosztem ocen sumujących, które tak naprawdę nasi podopieczni mogą postrzegać jako 
kary i nagrody. Autorzy podkreślają, że „próby nakłaniania dzieci do określonych zachowań za pomocą kar i na-
gród to nie wychowanie, lecz tresura. (...) własne osiągnięcia są ocenianie nie jako wynik samodzielnych działań, 
lecz jako coś narzuconego przez innych. [Dziecko] jest jak drzewko, które ogrodnik przycina z każdej strony w celu 
osiągnięcia lepszych zbiorów”.10 Dlatego tak ważne jest, by po tym, jak nauczyciel sam lub wspólnie z uczniami 
określi cel lekcji, poda kryteria nauczania, przekaże uczniom informację zwrotną, zapraszając ich tym samym 
do procesu uczenia się, podkreślił, że zaproszenie to obejmuje szacunek, zaufanie, optymizm i cel, jakim jest 
zdobywanie wiedzy i umiejętności. Co więcej, nie tylko warto oceniać uczniów kształtująco, czyli udzielać infor-
macji zwrotnej, należy jeszcze nauczyć uczniów z niej korzystać, pokazać, że ma być dialogiem, a w dialogu tym 
mają uczestniczyć dwie osoby: uczeń i nauczyciel. W związku z tym uczniowie muszą wiedzieć, że należy podejść 
do poprawy pracy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komentarzu nauczyciela, a każda poprawiona wersja 
może być ponownie oceniana kształtująco, czyli opatrzona informacją zwrotną. Ten proces może trwać tak długo, 
aż obie strony uznają, że uczeń na tym etapie osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. 

Ważnym elementem pracy z informacją zwrotną jest samoocena, kiedy to uczniowie dokonują refleksji nad swym 
uczeniem się. Oczywiście podobnie jak w przypadku informacji zwrotnej, samoocena także opiera się na kryte-

  6 tamże, s.65.
  7   G. Hűnther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Słupsk 2014, s. 66. 
  8 tamże, Warszawa 2014, s. 53–54.
  9  tamże, s. 11.
10   G. Hűnther , U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Słupsk 2014, s. 98–100.

Jak wspierać uczniów w uczeniu się?
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riach, czyli na tym, co jest ważne, warte zapamiętania, ustalone, że będzie podlegało ocenie. Dokonując samo-
oceny, uczniowie nie tylko zwracają uwagę na fakt, w którym miejscu procesu dydaktycznego się znajdują, lecz 
także przetwarzają wiedzę, odnosząc ją do wymagań w postaci kryteriów. W podręczniku „Junior Explorer” do 
klasy szóstej każdy rozdział kończy się powtórzeniem w formie Test yourself. To uczniowie podejmują decyzję, czy 
spełniają kryteria pozwalające pójść dalej. 

Wszystkie działania nauczyciela mające na celu wspieranie go w procesie uczenia się wynikają z potrzeby in-
dywidualizacji nauczania, wymogów prowadzenia pomocy pedagogiczno-psychologicznej w trakcie procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, ale także z troski nauczyciela o jakość relacji uczeń – uczeń i uczeń – nauczyciel 
w szkole. Korzystając z materiałów przygotowanych do każdego podręcznika z serii Explorer, nie tylko wspieramy 
ucznia w rozwoju, lecz także zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa, nauczając w przyjaznej atmosferze. 

Bibliografia:

 y Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall D.W., Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa 2006.
 y Harmin M., Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.
 y Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.
 y Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Podkowa Leśna 2014.
 y Hűnther G., Hauser U., Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Słupsk 2014.

Jak wspierać uczniów w uczeniu się?
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Unit 1  Reinforcement

Vocabulary
Znajdź na klawiaturze słowa pasujące do obrazków i pokoloruj je. Następnie wybierz 
spośród znalezionych wyrazów odpowiednie i wpisz w okienka.

Spójrz na emotki i powiedz, jakie przedstawiają emocje, wybierając ich nazwy z ramki. 
Napisz je i głośno przeczytaj w tej samej kolejności, w której występują obrazki. Które 
emotki są pozytywne, a które – negatywne? 

angry  sleepy  laughing  surprised  wink  sad  kiss

1     :*    
2 ;) :D :O :O :* 
3 ;)   :O :* 

Zwroty, których użyjesz podczas rozmowy telefonicznej, uzupełnij wyrazami z ramki. 
Następnie zdecyduj, w jakiej sytuacji je zastosujesz. 

speak  moment  take  calling  up  like  this  help

1

2

3

1. Can I  to Michael?
Użyjesz tego zwrotu:
a) przedstawiając się.
b) prosząc kogoś do telefonu.
c) żegnając się z Michaelem.
2. Can I  a message?
Użyjesz tego zwrotu:
a)  pytając osobę dzwoniącą, czy przekazać 

coś komuś, do kogo dzwoni.
b) pytając, kto dzwoni.
c) prosząc, aby ktoś mówił głośniej.

3. Who’s ?
Użyjesz tego zwrotu:
a) prosząc kogoś do telefonu.
b) pytając, kto dzwoni.
c) przedstawiając się.
4. I’d  to speak to Michael.
Użyjesz tego zwrotu:
a) prosząc o przekazanie wiadomości.
b) witając się z Michaelem.
c) prosząc Michaela do telefonu.

1.
2.

3.

4. 5. 6.
7.

8.

U Q F T O U C H S C R E E N W A S Q G J Y W D L

Q W E A R T Y U I O S E A R C H E N G I N E H A

K E Y B O A R D P L K J H G F D S A Z X U B J P

F D S L A Q W E R T Y U I O P M N B V C H C L T

G S P E A K E R S Q S M A R T P H O N E Z A U O

H J K T L M N B V C X Z A Q D H J F C N X M L P
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Unit 1  Reinforcement

Grammar
Pamiętaj, że istnieje grupa czasowników, które zazwyczaj nie występują z końcówką 
-ing. Otocz pętlą te wyrazy, których to dotyczy. 

see make love play know think listen understand read feel  
put hear want like prefer kiss smell sleep hate

Spójrz na zapisane słowa i ułóż z nich zdania w czasie present simple. Dopasuj ułożone 
wypowiedzenia do odpowiednich kategorii. 

I play

ItSchool

finishes at3 p.m.on

Wednesday.games

gets on cold

thehereschool

inbus.

autumn.

• mówimy o sytuacjach/czynnościach, które się regularnie powtarzają:  
1. 

• mówimy o stałych zjawiskach przyrody:
2. 

• mówimy o planach zajęć, rozkładach jazdy itp.: 
3. 

Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Pokoloruj te, które mogą odnosić się do Ciebie.

4

5

6

5. Could you speak  ?
Użyjesz tego zwrotu:
a) żegnając rozmówcę.
b) prosząc rozmówcę, aby mówił głośniej.
c) prosząc kogoś do telefonu.
6. Thanks for your . Bye!
Użyjesz tego zwrotu:
a) żegnając się.
b) dziękując rozmówcy za pomoc.
c) prosząc rozmówcę o przysługę.

7. Hi,  is John.
Użyjesz tego zwrotu:
a) pytając, kto dzwoni.
b) pytając, czy jest John.
c) przedstawiając się.
8. Just a , please.
Użyjesz tego zwrotu:
a) prosząc kogoś, by poczekał.
b) kiedy rozmówca mówi za cicho.
c) witając się.

have   I   my 
bed.   to   make

I   have    the   
don’t   to feed   cat.

My   to   family 
   have   doesn’t   work.

My   doesn’t   walk   
best   the   dog.   to   friend   have

My   the   has   pet    
to sleep    on   floor.

to   My   friends    
have   don’t   to go   a shop.

teacher   has     
check   Our   to   tests.

to   My   has    
class   be   quiet.

My   to   school.    
cousin   has   to   go 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 
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Vocabulary
Połącz rzeczowniki i czasowniki z obrazkami. Nastepnie zmień  
podkreślone fragmenty zdań na rzeczowniki.
1. I’m packing all my bags and suitcases. 

I’m packing my luggage.

2. Have you got your document you need to go to a different country?

3. Jenny looked at the plan of bus times. 

4. There are so many people in the train!

5. I want to say goodbye to my friends at the airport.

6. He got to New York at 8 pm.

7. Don’t go away!

8. They lived in a great hotel on their holiday in Greece.

Przeczytaj zdania opisujące, jak Joe przygotowywał się do podróży. Ponumeruj je 
w odpowiedniej kolejności.

  Finally, I closed the bag.
  One day, I decided to go to Paris.
  First I took a bag. 

  Next, I put in all the clothes.
  Then I opened the bag.
  Then I put my shoes into the bag.

Spójrz na słoje drzewa i poukładaj daty chronologicznie. Zapisz daty w formie liczebników.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1

2

3

Unit 2  Reinforcement

11.03.1843

2.07.1775

1.01.199628.09.1775 14.02.201023.04.2015

4.12.200611.08.2018 20.11.1997

1.

2.

4:15  8:36  12:05  16:18
20:34  23:15

Wrocław

6:34  8:13  11:54  18:22
21:04  22:15

Gdynia

8:22  10:52  13:15  19:28Toruń

4:44  6:19  10:45  17:16
20:12  22:35  23:10

Poznań

7:20  9:45  12:14  19:18Szczecin

6:45  10:05  13:34  21:06Kielce

14.12.2018 - 16.04.2019

Direction Departures

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Unit 2  Reinforcement

Grammar
Wpisz czasowniki regularne do kolumny po lewej stronie, a czasowniki nieregularne – 
do kolumnyi po prawej stronie. Następnie uzupełnij czasownikami zdania twierdzące, 
przeczenia i pytania.

played  wrote  jumped  read  went  did  slept  kissed

Regular verbs Irregular verbs

1.  I  up and down on my bed. 
x I didn't  jump  up and down on my bed.  
?  Did  I jump  up and down on my bed?

2.  The mother  her baby on the nose. 
x The mother   her baby on the nose. 
?   the mother  her baby on the nose?

3.  My brother  a letter to my grandma last month. 
x My brother   a letter to my grandma last month. 
?   my brother  a letter to my grandma last month?

Uzupełnij trzecią kolumnę, dodając do wyrazu odpowiednią końcówkę. Zwróć uwagę 
na litery i słowa zapisane grubą czcionką. To wyjątki.

careful

+ ly

carefully

sad

slow

easy

fast

happy

good

quiet

Odpowiedz na pytania, dopasowując puzzle. Połączysz je przez pokolorowanie 
odpowiedzi na ten sam kolor.

4

jumped

5

6

1. Did he 
play tennis 
yesterday?

3. Did your dog eat breakfast 
last week?

4. Were your friends at your home?

2. Was your 

sister happy 

last weekend?

No, he 
wasn't.

No, it 
 

didn’t.

Yes, they 
were.

No,  

she was.

Yes,  I did.

Yes,  
she was.

Yes,  
he did.

No, they 
didn’t.
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Vocabulary
Ułóż wyrazy w języku angielskim w kolejności alfabetycznej i dopisz do nich polskie 
odpowiedniki. Przeczytaj słowa na głos. Podskocz, jeśli jest to rzeczownik, klaśnij, 
jeżeli to czasownik, tupnij nogami, gdy jest to przymiotnik.

Przeczytaj wypowiedzi różnych osób. Zastanów się, o czym mówią. Dopasuj opisy do 
angielskich nazw umieszczonych w ramce.

cycle path  •  bus/tram stop  •  crossing  •  street sign  •  traffic jam  •  traffic lights 
bench  •  fountain  •  grass  •  pigeon  •  rubbish bin  •  street light  

Przeczytaj tekst bez obracania kartki 
i zakreśl różnymi kolorami zwroty służące 
do przepraszania. Zamaluj te, w których 
ktoś przeprosiny przyjmuje. Przeczytaj je 
na głos na melodię „Panie Janie”.

1

2

3

Unit 3  Reinforcement

Look, it’s red, 
we can’t cross!

It looks like 
a zebra!

It’s not dark 
thanks to this!

You can travel 
by bike here!

Oh, I was watching 
the grey bird.

He was waiting 
there for a bus.

Where can I put 
this empty bottle?Let’s sit down.

I was watching the water 
going up and down.

We were late for school. 
The cars were not moving.

Let’s put the blanket on it. 
It’s green and fresh.

People who aren’t driving or riding 
anything are on the streets too.

I’m
 v

er
y sorry. Apology accepted. Don’

t w
or

ry
, b

ut d
on’t do it again. Excuse m

e for interrupting. T

hat
’s 

al
l r

ig
ht

. E
xc

use me, I didn’t see you there. N
ever m

ind.

popular • audience • entertain 
juggle • living statue • painter 

magician • talented • spectacular 
band • mime artist • perform 

stay still • street dancer

żonglować • występować • magik 
tancerz uliczny • publiczność 
zespół • popularny • malarz 

mim • żywa statua • zabawiać 
spektakularny • być bez ruchu

1. audience – publiczność

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

1. 

4. 

7. 

10. 

2. 

5. 

8. 

11. 

3. 

6. 

9. 

12. 
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Grammar
Spójrz na wykresy zdań stworzone w zależności od czasu trwania czynności. Zaznacz, 
która część zdania to czynność długa, a która – krótka. Wpisz każdą część w odpowiednie 
miejsce. Klaśnij w dłonie raz, mówiąc krótką czynność i trzy razy, wypowiadając dłuższą.

1. I was walking to school when I saw you.

Czynność długa 

Czynność krótka  

2.  She called her parents while they were sleeping.

Czynność długa 

Czynność krótka  
3.  My teachers were eating lunch when a boy shouted.

Czynność długa 

Czynność krótka  
4.  Harry was reading a book when his friend knocked on the door.

Czynność długa 

Czynność krótka  

Wyrazy napisane taką samą czcionką zapisz parami według wzoru. Następnie włóż je  
do odpowiedniego dymku. Przeczytaj zdania na głos, wybierając zdanie z dymku.

  I      me

       

       

       

       

       

       

W podanych wypowiedziach brakuje łącznika WHEN. Zaznacz, gdzie postawisz go w 
zdaniach. Przeczytaj je na głos. Spójrz na wzór.

I was feeding the pigeon � when the phone rang.

1. The cars were standing in the traffic jam the police arrived.
2.  The pedestrians ran away he started driving too fast.
3. The street dancer was dancing I saw him.

4

5

6

Unit 3  Reinforcement

I saw 
He met 
They kissed 

 don't like chocolate.
 wasn’t at school yesterday.
 is my sister.

Ihe

she they we

it

you

me
him her

them
us it

you
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Vocabulary
Nazwij narysowane przedmioty. Następnie wypełnij kształt słowem, tworząc kaligram. 
Spójrz na wzór.

brush comb shower gel soap sponge toothbrush toothpaste tooth mug

Obejrzyj obrazki i wpisz nazwy czynności w siatce wyrazowej. 

Spójrz na trzy kategorie. Dobierz do nich odpowiednie zwroty i napisz je dookoła 
nazw kategorii.

Thanks (for the advice). Should I … ? What should I do ? 
You’d better (not) … . You should/shouldn’t … Why don’t you … ? 

That’s a great idea. Don’t worry. I’ll give it a go.

1

2

3

Unit 4  Reinforcement

  
 

d

d

d

f

p

s

w

v

w

Asking for 
advice

Giving 
advice

Accepting 
advice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

2.

1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.
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Grammar 

Dopasuj puzzle, kolorując je tym samym kolorem. Przeczytaj głośno pary po znalezieniu 
ich. Następnie połącz puzzle ze zdaniami.

This is my towel. It’s mine.
I know it’s her coat. The coat is hers.
Their bags are at the airport. The bags are theirs.
Our dog is sitting on the bench. The dog is ours.
His car is red. The red car is his.

Spójrz na paletki ping-pongowe zawierające części zdań. Połącz je odpowiednią piłką.

Wpisz właściwe czasowniki modalne.
1. You  run at school!

a) mustn’t b) can c) must

2.  Students at my school  study a lot.
a) can b) can’t c) have to

3. All dogs  swim.
a) shouldn’t b) can c) must

4.   I call my best friend after a fight?
a) Should b) Must c) Can’t

5.  My grandma  make delicious cakes.
a) can b) shouldn’t c) must

6. You  put a hairdryer in water.
a) mustn’t b) should c) don’t have to

4

5

6

Unit 4  Reinforcement

my

yours

mine

their

ours

hers

her

his

theirs

your

his

our

so

because

I didn’t do my homework
She wasn’t listening 
The class was happy
Peter gave me some flowers
My mum cooked a delicious 
dinner

the teacher was angry.
I ate all of it.
I was tired.
they didn’t have the test.
he loves me.
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Vocabulary
Znajdź w diagramie słowa podane w ramce. Dopisz obok nich polskie odpowiedniki. 
Podkreśl czasowniki (czyli czynności). 

birthday – urodziny

decorate – 
Christmas – 
carnival – 
invite – 
christening – 
organise – 
Easter – 
Halloween – 
wedding – 
anniversary – 
prepare – 
send – 
cards – 

Spójrz na ozdobne kartki pocztowe, które dostały różne osoby w Twojej klasie. 
W nagłówku napisz, jakie życzenia powinny się tam znaleźć.

Congratulations!  •  Good luck !  •  Happy Easter!  •  Happy Halloween!  •  Happy Anniversary!   
Merry Christmas!  •  Season’s greetings!  •  All the best in the New Year!  •  Best wishes!  

Health and happiness!

1

2

Unit 5  Reinforcement

W E R T Y U I O P A S D F G A
C X H J K L H A L L O W E E N
Z B G D J W I X H C A R D S N
X I F S H E O C G H D Y D G I
P R E P A R E A F R F T K L V
C T D A G T P R D I N V I T E
V H E Q F R L N W S G E P O R
B D C W C H R I S T M A S I S
N A O E D Y K V R E H W E U A
M Y R V G U J A Z N J Q N Y R
L E A S T E R L X I K X D H Y
K H T O K O R G A N I S E D G
J W E D D I N G C G L Z V R T
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Grammar 

Spójrz na grę MEMORY. Znajdź pary i zapisz je poniżej.

see eaten made did

buy do gone had

eat sent have bought

make go send seen

see – seen  

 

 

 

Przed Tobą zdania z lukami – uzupełnij je, zmieniając formę wyrazu w nawiasie na czas 
present perfect. Pola w krzyżówce podpowiedzą Ci, jak to zrobić. Spójrz na przykład. 

1. I have never seen  (never, see) a kangaroo.
2. My brother  (meet) his favourite actor.
3. My friend  (never, eat) pizza. Can you believe it?
4.  you  (ever, drink) green tea?
5. My pets  (sleep) under the bed many times.

Przed Tobą gra planszowa. Użyj kostki i poruszaj się po polach, czytając pytania i zdania. 
Odpowiedz głośno na pytanie i określ, czy wypowiedzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

3

4

5

Unit 5  Reinforcement

Yes, I have.

No, I haven't.

h a v e n e v e r s e e n

START

FINISH

Have you 
ever seen 
a penguin?

I have 
been to 
the USA.

My mum 
has never 

eaten 
lettuce.

Have you 
ever eaten 

banana 
yoghurt?

Have 
you ever 
played 
tennis?

Have you 
ever read 
a book in 
one day?

Have you 
ever put on 
make up?

I have never 
bought yellow 

shoes.

I have never 
broken a leg.

I have 
never slept 
until 11:00.

I have never 
drunk cactus 

juice.
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Vocabulary
Spójrz na wyrazy związane z kosmosem. Dopisz do nich pierwsze litery. Uwaga, jest 
jedno słowo niezwiązane z kosmosem. Wykreśl je. 

1. a stronaut  

2. stronomer   

3. arth   

4. alaxy   

5. the oon    

  6. lanets

  7. at  

  8. atellite     

  9. pace  huttle

10. hooting  tar   

11. ky   

12. olar  ystem      

13. tars 

14. elescope   

15. niverse

Dopasuj wyrazy z zadania pierwszego do opisów umieszczonych w gwiazdach. Które 
z nich nie zostały opisane?

Zakręć ołówkiem w kole fortuny i przeczytaj  
głośno hasło, które wylosujesz. Pokaż je gestami. 

1

2

3

Unit 6  Reinforcement

There are  
many of them  

in the sky 
at night.

You can 
look through it 

to see  
the stars.

There are 
eight  

of them.

When you see 
it, make  
a  wish.

It’s a person 
who goes 
to space.

It’s a person 
who studies 

space.
A system 

of millions 
of stars.

The cosmos.   It shines 
at night.

It’s the planet 
we live on.

spaceship

alien

flying 
saucer

robot 

1. Earth

2. 

6. 

7. 

3. 

8. 

5. 

10. 

4. 

9. 
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Grammar 
Przeczytaj poniższy tekst bez przekręcania kartki. Zasłaniaj przeczytane zdanie 
i powtarzaj je z pamięci.

Spójrz na schodki i i wchodząc na kolejny – przepowiadaj przyszłość. Użyj czasowników 
WILL lub WON’T i czasowników: change, fly, exist, have a baby, move, close.

People  in the future.

Cars  in 20 years.

Shopping  next year.

I  in 30 years.

My family  next year.

My school  in 20 years.

Spójrz na chmurki z opiniami i pokoloruj te, z którymi się zgadzasz. W chmurkach 
z lukami napisz swoje opinie o podanych postaciach. 

4

5

6

Unit 6  Reinforcement

In 50 year
s 

th
e 

world will be differen
t. 

Pe
op

le will 
drive flying cars. S

tu
de

nt

s won’t use pencils. Teachers w
on

’t 
wo

rk

 at
 schools. Robots w

ill be teachers. Children w
ill play on the roof

to
ps

 o
f 

buildings. Peopl e won’t eat
 f

oo
d.

 People will e at food pills. A

ni
m

al
s w

ill talk.

I think Aquaman is  
the best movie ever.

  
Spiderman is a real person.

 
 my mum is the best.

 
 my class is great.

I’m sure that dogs  
can think. 

I don’t think milk  
is healthy.

I don’t believe  
dinosaurs ever lived.

I hope I will sleep  
until 12:00 tomorrow. 
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Unit 7  Reinforcement

Vocabulary
Spójrz na wyrazy i uszereguj je w kategoriach. 

bottle / can opener  •  brush  •  chewing gum  •  cushion  •  envelope  •  file  •  headphones 
key  •  ornament  •  paperclip  •  pencil sharpener  •  pot plant  •  purse  •  scissors  •  stapler  

sticky tape  •  string  •  tablecloth  •  tissue  •  torch  •  vase  •  watch 

Things at home Things you often carry with you

Obejrzyj przedmioty i wypisz co najmniej trzy cechy każdego z nich. Użyj przymiotników  
podanych w ramce.

Materials:   glass   •   metal   •   paper   •   plastic   •   rubber   •   stone • wood (wooden) 
Size, shape and quality:   colourful   •   flexible • hard   •   heavy   •   light   •   matt   •   plain   •   

round •  shiny   •   soft   •   square   •   stiff   •   thick   •   thin

1. It's metal, flexible and light.  
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Przeczytaj podane zdania. Następnie zapisz jest w odpowiednim miejscu na mapie 
myśli. W przepisanych wypowiedzeniach podkreśl słowa, które zdecydowały 
o umieszczeniu go przy odpowiednim czasie. 

1. I have known her for ten years.

2. She has lived here since 2008.

3. My family has been in Poland since 1934.

4. They built the house last summer.

5. They have never built a house.

6. I met her in 2009.

7. My family came to Poland in 1934.

8. She lived here 10 years ago.

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

present  
perfect

simple past
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Unit 7  Reinforcement

Grammar 
Uzupełnij zdania słowami FOR, SINCE lub wstaw x, gdy nie pasuje żaden z tych 
wyrazów.  

1. I have been in the USA  1994.
2. She has been here  25 years.
3. They are  in the USA.
4. My sister has known him  2017.
5. They have been together  11 years.
6. They are together  .
7. My teacher has taught English  10 years.
8. They have studied English  2018.
9. They study English at school  .

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując odpowiednie przymiotniki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

1. Not heavy
2. Not thin 
3. In the shape of a circle 
4. Not hard
5. Not stiff 
6. With many colours 
7. Books are made of it
8. With no pattern
9. Not shiny 

Zaznacz w tekście zdania zakreślając je różnymi kolorami i stawiając kropki. 
Pod tekstem wypisz te, które są związane z Twoim życiem.

I like online shopping I prefer buying from catalogues I find bargains on noticeboards 
I saw an advert for a leather bag there I like browsing pages before I buy anything 
I use a password to shop safely

4

5

6
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Unit 8  Reinforcement

Vocabulary
Znajdź wyrazy w wężu. Następnie wstaw je do odpowiedniej kategorii. 

Plants Where plants grow and what they need Garden visitors

Pomyśl o pogodzie w różnych porach roku. Które określenia będą do nich pasowały? 
Uwaga – każda pora roku może mieć tylko dwa określenia. 

• It’s pouring with rain. • It’s raining cats and dogs. • It’s a miserable day. • It’s a wonderful day. 
 •  It’s very sunny today. • The sun is shining. • The snow is brilliant! • It’s freezing cold

winter 

spring 

summer 

autumn 

Spójrz na wyrazy związane ze środowiskiem. Zakreśl na zielono pozytywne, 
a na czarno – negatywne. Następnie podziel je na dwie grupy: Nouns (rzeczowniki) 
i Verbs (czasowniki).

pollution conservationist protect recycling throw away rubbish / litter  
care about look after pollute put in danger recycle save

Nouns Verbs

 

1

2

3

bushsung
ra

ss
la

dy
birdweedtreeherbbranc

hf
lo

w
er

waterflyleafrootseedt
ho

rn
fl

ow

erbedbutterfly flower
po

ts
an

ds
oilantbeebirdsnailworm

m
os

qu
it

ow

asp
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Grammar 

Spójrz na początki zdań i dokończ je według obrazka. 

1. If you heat water, it  .

2. If you don’t water flowers, they  .

3. If you go out in the rain without an umbrella, you get  .

4. If you heat ice, it  .

5. Tea is sweet if you add some  .

6. People are thirsty if they  .

7. If people are happy, they  .

8. The ball goes a long way if you   it.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. W wypowiedziach podkreśl na zielono, co zadzieje 
się wcześniej, a na niebiesko – co zadzieje się później. Następnie zmień niebieską część 
zdania na przeczenie. 

Pamiętaj will not = won’t

be earn smile walk call be run buy travel work sleep meet

1. If I  the world, I  many new people.
2. If you  your grandma, she  happy.
3. If I  my dog, it  very fast.
4. If I , I  money.
5. If I  until 12:00, I  late for school.
6. If I  my mum a present, she .

W tym dialogu pomieszały się wyrazy w puzzlach. Przepisz tekst, wpisując słowa 
we właściwe miejsca.

A: Hi Peter, rain  the weather like today? 

B: It’s pouring with dogs . 

A: Oh no. Was it the same yesterday?

B: Yes, yesterday it was raining cats and what’s  too. 

A: I hate rain. I want summer. I love it when the sun is freezing . 

B: Yeah, me too. It’s shining  cold today. 

A: It’s a wonderful  day. 

B: You’re right. In summer every day is a miserable  day. 

4

5

6

Unit 8  Reinforcement
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Reinforcement Tasks Guidelines

Unit 1
Ćwiczenie 1 pomaga uczniom, którzy są wzrokowcami. Warto 
zwrócić uwagę dzieci na wielkość kratek, które odzwierciedlają 
wysokość umieszczanych w nich liter. Uczniowie, patrząc na ob-
razki, mogą nazywać je głośno lub posłuchać nauczyciela, który 
wypowiada nazwy ilustracji.

Ćwiczenie 2 wspiera zarówno kinestetyków emocjonalnych, jak i 
uczniów, którzy polegają głównie na zmyśle wzroku. Dzieci zasta-
nawiają się, które z emotek są pozytywne, a które – negatywne. 
Mogą również spróbować pokazać emocje z emotikonów swoją 
twarzą i nazwać je.

Ćwiczenie 3 wspiera słuchowców i wzrokowców. Uczniowie mogą 
odrębnymi kolorami zaznaczyć poszczególne zwroty, a także ryt-
micznie je powtarzać, wyklaskując rytm.

Ćwiczenie 5 to ćwiczenie dla wzrokowców i słuchowców. Ucznio-
wie używają kolorowych kredek, aby połączyć wyrazy w poprawne 
gramatycznie zdania. Dzieci czytają je głośno, mogą również za-
pisać wypowiedzenia po dopasowaniu wyrazów. Zapis również 
może być wykonany różnymi kolorami. 

Ćwiczenie 6 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Ucznio-
wie zakreślają zdania, z którymi się zgadzają i które dzieją się w ich 
życiu. Mogą powiedzieć je na głos lub zapamiętać wszystkie zakre-
ślone wypowiedzenia. 

Unit 2
Ćwiczenie 1 wspiera uczniów, którzy posługują się głównie wzro-
kiem. Ich zadaniem jest dopasowanie fragmentów zdań do obraz-
ków oraz znalezienie synonimów do podkreślonych fragmentów. 
Dzieci mogą połączyć elementy wypowiedzeń oraz obrazki tym 
samym kolorem, aby wzmocnić skojarzenie.

Ćwiczenie 2 polega na wysłuchaniu zdań i ułożeniu ich w odpo-
wiedniej kolejności. Zadanie służy więc słuchowcom. Uczniowie 
zapisują też swoje doświadczenie z pakowania – co wspiera kine-
stetyków emocjonalnych. 

Ćwiczenie 3 wspiera wzrokowców. Polega na chronologicznym 
umieszczeniu dat na słojach drzewa. Uczniowie utrwalają zapis 
dat, ponieważ zapisują je w formie liczebników.

Ćwiczenie 5 jest przydatne wzrokowcom. Uczniowie ćwiczą do-
danie cząstki -ly, aby stworzyć odpowiednie formy gramatyczne. 
Zaznaczają kolorem wyjątki, które odmieniają się inaczej.

Ćwiczenie 6 to ćwiczenie dla słuchowców. Uczniowie rytmicznie 
odczytują pytania i z podobnym rytmem znajdują odpowiedzi. 
Czytają je.

Unit 3
Ćwiczenie 1 wspiera wzrokowców – dzieci szeregują alfabetycznie 
wyrazy i dopasowują je do polskich odpowiedników. Można pod-
czas wykonywania zadania posłużyć się kolorami, aby grupowanie 
było jeszcze bardziej widoczne. Przed rozpoczęciem ćwiczenia 
warto powtórzyć alfabet, zapisując go lub wymawiając rytmicznie.

Ćwiczenie 2 służy słuchowcom. Uczniowie czytają na głos frag-
menty rozmów, opisów i dopasowują wyrazy, o których mowa w 
przeczytanych fragmentach. Odpowiednia intonacja i dramaturgia 
podczas czytania fragmentów może również wpłynąć pozytywnie 
na emocje dzieci. 

Ćwiczenie 3 to ćwiczenie dla kinestetyków ruchowych i słuchow-
ców. Uczniowie muszą odczytać zwinięty tekst bez obracania kart-
ki i zaśpiewać go w rytm melodii „Panie Janie”. 

Ćwiczenie 4 wspiera wzrokowców – wizualne odwzorowanie dłu-
gości czasów present simple i present continuous pomaga utrwa-
lić ich użycie. Uczniowie zaznaczają na osiach, który czas należy 
do odpowiedniego wykresu. Dodatkowo czytając zdania w odpo-
wiednim czasie, uczniowie mogą klaskać, aby oddać ich długość 

(kilka klaśnięć – present continuous, jedno klaśnięcie – present 
simple).

Ćwiczenie 5 pomaga słuchowcom i wzrokowcom – różna czcion-
ka wyrazów dopasowuje je wizualnie i pomaga uczniom skojarzyć 
wyrazy, które powinny być w parze. Odczytywanie ich parami 
służy słuchowcom – można to zrobić w rytm znanej melodii, aby 
wzmocnić skojarzenia. Dodatkowo ramki grupują wspólnie odręb-
ne grupy zaimków, pomagając je skojarzyć.

Ćwiczenie 6 to zadanie dla uczniów, u których dominuje zmysł 
wzroku i słuchu. Dzieci wyraźnie zaznaczają, w którym miejscu w 
zdaniu powinien znaleźć się wyraz WHEN i odczytują wypowiedze-
nia, akcentując wstawiony wyraz. 

Unit 4
Ćwiczenie 1 służy wzrokowcom i kinestetykom ruchowym, ponie-
waż mocno angażuje ruch w wypełnianiu kształtów. Dodatkowo 
pisanie tego samego wyrazu w kształcie utrwala skojarzenie rze-
czy, którą to słowo określa. Na początku ćwiczenia warto wytłuma-
czyć dzieciom, czym jest kaligram.

Ćwiczenie 2 to zadanie wspierające wzrokowców – uczniowie 
przyglądając się podpowiedziom obrazkowym, rozwiązują krzy-
żówkę. Pierwsza litera wyrażenia / zwrotu jest już w krzyżówce.

Ćwiczenie 3 przeznaczone jest dla kinestetyków emocjonalnych. 
Porządkują zwroty, mogą dodatkowo odnieść się do historii, sytu-
acji w swoim życiu, która wiąże ich z sytuacją ze zdania. 

Ćwiczenie 4 wspiera wzrokowców – uczniowie różnymi kolorami 
zaznaczają i łączą puzzle, które powinny być razem. Następnie tym 
samym kolorem dołączają zdania, które pasują do zaimków.

Ćwiczenie 5 wspiera kinestetyków ruchowych i wzrokowców. 
Może zawierać również elementy dla kinestetyków emocjonal-
nych. Uczniowie łączą połowy zdań – odpowiednią paletkę ze 
spójnikiem. Mogą określić ruch odpowiadający spójnikowi SO i 
BECAUSE – np. tupię na SO, wstaję na BECAUSE.

Ćwiczenie 6 można wykorzystać dla wszystkich typów uczniów. 
Dzieci czytają pytania na głos i głośno odpowiadają na nie. Mogą 
przy tym wykonywać ruchy, np. skakać przy pytaniu i klaskać przy 
odpowiedzi. Uczniowie mogą również podkreślać tym samym ko-
lorem słowa pytające i zaimki odpowiadające na nie.

Unit 5
Ćwiczenie 1 wspiera wzrokowców – uczniowie wyszukują w dia-
gramie podane wyrazy. Jeśli uczeń tego potrzebuje, warto zazna-
czyć różne słowa odmiennymi kolorami. Dodatkowo żeby wzmoc-
nić ćwiczenie ruchowo, dzieci mogą pokazać czynności, które 
wyszukiwały. 

Ćwiczenie 2 wspiera kinestetyków emocjonalnych. Uczniowie 
uzupełniają kartki odpowiednimi zwrotami / życzeniami. Mogą 
również zaprojektować własną kartkę na specjalną okazję i prze-
czytać ją na głos.

Ćwiczenie 3 będzie odpowiednie dla wzrokowców i kinestetyków 
ruchowych. Uczniowie dopasowują odpowiednie „klocki”, szukając 
par. Mogą pokolorować je na ten sam kolor albo wykonywać ten 
sam ruch, mówiąc wyrazy z pary. 

Ćwiczenie 4 to zadanie dla wzrokowców – uczniowie uzupełnia-
ją zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie present 
perfect. Posiłkują się krzyżówką, w której liczba kratek podpowiada 
liczbę liter. 

Ćwiczenie 5 wspiera kinestetyków ruchowych i emocjonalnych. 
Uczniowie mają zapewniony ruch poprzez rzut kostką, a odnie-
sienia prawda / fałsz pomagają im wzbogacić ćwiczenie o emocje. 
Zadanie nie musi być ograniczone do ławki, może odbywać się na 
podłodze, aby zwiększyć swobodę ruchów. 
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Unit 6
Ćwiczenie 1 wspomaga wzrokowców. Uczniowie dopisują pierw-
szą literę do podanych wyrazów. Mogą również spróbować na 
bazie tego ćwiczenia wymazać inną literkę i później ją odtworzyć. 
Dodatkowo dzieci wykreślają słowo niezwiązane z kosmosem.

Ćwiczenie 2 to typowe zadanie dla uczniów z dominującym zmy-
słem słuchu. Uczniowie odczytują definicje / opisy i dopasowują 
je do wyrazów z zadania pierwszego. Można poprosić uczniów o 
zabawę – jedna osoba czyta słowo, druga szybko znajduje i odczy-
tuje definicję.

Ćwiczenie 3 przeznaczone jest dla kinestetyków ruchowych. 
Uczniowie kręcą np. ołówkiem na planszy przypominającej koło 
fortuny – po wylosowaniu hasła pokazują rzecz odpowiednimi ge-
stami. 

Ćwiczenie 4 to zadanie dla kinestetyków ruchowych i słuchow-
ców. Uczniowie odczytują tekst, poruszając głową, bez przekrę-
cania kartki. Starają się odtworzyć z pamięci przeczytane właśnie 
zdanie. 

Ćwiczenie 5 przeznaczone jest dla wzrokowców. Uczniowie na ko-
lejnych schodkach dopisują wyrazy WILL lub WON’T, powtarzając 
zdania głośno. Utrwalają tym samym użycie słów do przepowiada-
nia przyszłości.

Ćwiczenie 6 to zadanie dla kinestetyków emocjonalnych. Ucznio-
wie wyrażają swoją opinię na temat podanych zjawisk i hipotetycz-
nych sytuacji. Duży nacisk kładziony jest na własne przemyślenia 
uczniów. Warto podkreślić, że jest to ćwiczenie, w którym nie ma 
złych lub dobrych odpowiedzi, ponieważ każda myśl jest cenna.

Unit 7
Ćwiczenie 1 wspiera wzrokowców. Polega na uszeregowaniu poda-
nych słów w dwie kategorie. Dzięki takiemu ułożeniu uczniowie wi-
zualnie obserwują podział wyrazów. Można doradzić dzieciom, aby 
zapisywały słowa w danej kategorii jednym kolorem. Dla wsparcia 
słuchowców można odczytać wyrazy w konkretnym rytmie.

Ćwiczenie 2 jest zadaniem dla wzrokowców – uczniowie patrząc 
na zdjęcia przedmiotów, dopasowują do nich ich cechy (przymiot-
niki). Przy okazji, aby wzmocnić kinestetyków ruchowych, można 
poprosić uczniów o znalezienie przedmiotu o konkretnej cesze do-
okoła siebie – mogą podbiec i dotknąć wybraną rzecz. 

Ćwiczenie 3 wspiera wzrokowców i słuchowców. Uczniowie do-
pasowują zdania do odpowiedniego miejsca na mapie myśli i w 
zdaniach podkreślają wyrazy, które zdecydowały o tym, że właśnie 
tam znalazły się te wypowiedzenia. Uczniowie odczytują zapisane 
zdania, aby utrwalić je słuchowo.

Ćwiczenie 5 to zadanie dla wzrokowców – uczniowie rozwiązują 
krzyżówkę na podstawie podanych podpowiedzi. 

Ćwiczenie 6 wspiera uczniów, u których dominującym zmysłem 
jest wzrok. Uczniowie odrębnymi kolorami zaznaczają zdania w 
tekście ciągłym. Jest to również zadanie dla kinestetyków emocjo-
nalnych, ponieważ dzieci zakreślają zdania, z którymi się identyfi-
kują.

Unit 8
Ćwiczenie 1 to zadanie dla uczniów z dominującym zmysłem 
wzroku. Dzieci odnajdują w wężu oddzielne wyrazy i kategoryzu-
ją je. Wspierając uczniów z dominującym zmysłem słuchu, można 
ustalić konkretny rytm dla konkretnej kategorii i odczytać ją w ten 
sposób, aby wzmocnić zapamiętywanie słuchowe. 

Ćwiczenie 2 wzmacnia kinestetyków emocjonalnych. Dzieci mó-
wią o pogodzie w danych porach roku. Warto nawiązać do świąt w 
każdym miesiącu i np. miesiąca urodzin ucznia, aby mocniej odwo-
łać się do jego emocji.

Ćwiczenie 3 wspiera wzrokowców i kinestetyków emocjonalnych.
Uczniowie zapisują w dwóch kategoriach wyrazy związane ze śro-
dowiskiem. Zastanawiają się, które z nich są pozytywne, a które – 
negatywne. Mogą powiedzieć, dlaczego tak uważają.

Ćwiczenia 4 i 5 to zadania dla wzrokowców – dzieci działają ko-
lorami i kategoryzowaniem, łączeniem, co wspiera skojarzenia 
wzrokowe. Warto dać przykład uczniowi na podstawie pierwszego 
podanego zdania.

Ćwiczenie 6 wspiera słuchowców – uczniowie odczytują na głos 
podane zdania i wymieniają elementy w nawiasach. Odczytują po-
prawione wypowiedzenia.
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Unit 1
1 

T O U C H S C R E E N W L

A S E A R C H E N G I N E A

K E Y B O A R D B P

L C T

S P E A K E R S S M A R T P H O N E A O

T M P

1 touch screen 2 keyboard 3 search engine 
4 smartphone

2 Własne odpowiedzi dzieci.

1. happy happy sad happy kiss

2. wink laughing surprised surprised kiss 

3. wink sad sad surprised kiss

3
1 speak; 2 take; 3 calling; 4 like; 5 up; 6 help; 7 this; 
8 moment

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

4 
see make love play know think listen 

 understand read feel put hear want like  
prefer kiss smell sleep hate

5 
1. I play games on the school bus.

2. It gets cold here in autumn.

3. School finishes at 3 p.m. on Wednesday.

6 
I have to make my bed.

My best friend doesn't have to walk the dog.

Our teacher has to check tests.

I don’t have to feed the cat.

My pet has to sleep on the floor.

My family doesn't have to work.

My class has to be quiet.

My cousin has to go to school.

My friends don't have to go to a shop.

Unit 2
1 

1.  I’m packing all my luggage.

2.  Have you got your passport? 

3.  Jenny looked at the timetable. 

4.  There are so many passengers in the train! 

5.  I want to see off my friends at the airport.

6.  He arrived in New York at 8 p.m. 

7.  Don’t leave! 

8.  They stayed in a great hotel on their holidays 
in Greece.

2 
1. One day, I decided to go to Paris.

2. First, I took a bag. 

3. Then I opened the bag.

4. Then I put my shoes into the bag.

5. Next, I put in all the clothes.

6. Finally, I closed the bag.

3
1. July 2nd, 1775

2. September 28th, 1775

3. March 11th, 1843

4. January 1st, 1996,  

5. November 20th, 1997

6. December 4th, 2006

7. February 14th, 2010

8. April 23rd, 2015

9. August 11th, 2018

4
1.  I jumped  up and down on my bed. 

x  I didn’t jump up and down on my bed. 
?  Did I jump up and down on my bed?

2.  The mother kissed her baby on the nose. 
x  The mother didn’t kiss  the baby on the nose. 
?  Did the mother kiss  the baby on the nose?

3.  My brother wrote a letter to my grandma last month. 
x  My brother didn’t write a letter to my grandma last 
    month.  
?   Did my brother write a letter to my grandma last 

month?

4.  My dogs slept on their blankets. 
x  My dogs  didn’t sleep on their blankets. 
?  Did my dogs  sleep on their blankets?

5
careful

+ ly

carefully

sad sadly

slow slowly

easy easily

fast fast

happy happily

good well

quiet quietly

6
1.  Did he play tennis yesterday? 

Yes, he did.

2.  Was your sister happy last weekend? 
Yes, she was.

3.  Did your dog eat breakfast last week? 
No, it didn’t.

4.  Were your friends at your home? 
Yes, they were.

Reinforcement Tasks Answer Key

Reinforcement Tasks Answer Key
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UNIT 3 
1

  1. audience – publiczność

  2. band – zespół

  3. entertain – zabawiać

  4. juggle – żonglować

  5. living statue – żywa statua

  6. magician – magik

  7. mime artist – mim

  8. painter – malarz

  9. perform – występować

10. popular – popularny

11. stay still – byc bez ruchu

12. spectacular – spektakularny

13. street dancer – tancerz uliczny

14. talented – utalentowany

2
  1. fountain

  2. traffic lights

  3. crossing

  4. traffic jam

  5. bus stop

  6. street lights

  7. grass

  8. cycle path

  9. pigeon

10. pedestrians

11. bench

12. rubbish bin

3

I’m
 v

er
y sorry. Apology accepted. Don’

t w
or

ry
, b

ut d
on’t do it again. Excuse m

e for interrupting. T

hat
’s 

al
l r

ig
ht

. E
xc

use me, I didn’t see you there. N
ever m

ind.

4
1.  Czynność długa: I was walking to school 

Czynność krótka: I saw you.

2.  Czynność długa: they were sleeping. 
Czynność krótka: She called her parents.

3.  Czynność długa: My teachers were eating lunch. 
Czynność krótka: a boy shouted.

4.  Czynność długa: Harry was reading a book. 
Czynność krótka: His friend knocked on the door.

5 
1. I me 2. you you 3. it it 4. she her 5. he him

6. we us 7. they them

6
1.  The cars were standing in the traffic jam when 

the police arrived.

2. The pedestrians ran away when he started driving too fast.

3. The street dancer was dancing when I saw him.

UNIT 4
1

1. comb

2. soap

3. brush

4. sponge

5. tooth mug

6. shower gel

7. toothbrush

8. toothpaste

2
1. do the ironing    

2. do the washing    

3. dust 

4. feed pets    

5. put away clothes 

6. sweep the floor    

7. vacuum the carpet

8. wash the dishes    

9. water the plants

3
Asking for advice: What should I do ? Should I … ? 
Giving advice: You should/shouldn’t …  Why don’t 
you … ? You’d better (not) … . Don’t worry

Accepting advice: That’s a great idea. Thanks (for 
the advice).  I’ll give it a go.

4
my mine

her hers 

their theirs

his his

our ours

you yours

5
I didn’t do my homework because I was tired.

She wasn’t listening so the teacher was angry.

The class was happy because they didn’t have the test

Peter gave me some flowers because he loves me

My mum cooked a delicious dinner so I ate all of it.

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

UNIT 5
1

birthday – urodziny   

decorate – dekorować

Christmas– Święta Bożego Narodzenia

Carnival – karnawał

invite – zapraszać

christening – chrzciny

organise – organizować

Easter – Święta Wielkanocne 

Halloween – Halloween 

wedding – ślub

anniversary – rocznica

prepare – przygotowywać

send – wysyłać

cards – kartki

I saw 
He met 
They kissed 

me you it 
her him 
us them

they 
he 
she

 don't like chocolate.   
 wasn’t at school yesterday.
 is my sister.
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2

Merry 
Christmas! 
Season’s 
greetings!

Best wishes! 
Health and 
happines!

Happy 
Halloween! 

Season’s 
greetings!

Good luck! 
Best wishes!

All the best 
in the 

New Year!

Happy Anniversary! 
Health and  
happines!

Happy Easter!  
Season’s greetings!

3
see – seen

buy – bought

eat – eaten

make – made

have – had

do – did

go – gone

send – sent

4
I have never seen a kangaroo. 

My brother has met his favourite actor.

My friend has never eaten pizza. Can you believe it?

Have you ever drunk green tea?

My pets have slept under the bed many times.

UNIT 6
1

1. astronaut  

2. astronomer   

3. earth   

4. galaxy   

5. the moon    

6. planets

7. bat

8. satellite     

  9. space shuttle

10. shooting  star   

11. sky   

12. solar  system

13. stars

14. telescope   

15. universe

2
  1.  Earth

  2.  the Moon

  3.  stars

  4.  telescope   

  5.  planets

  6.  shooting star        

  7.  astronaut

  8.  astronomer

  9.  galaxy

10.  universe

Nie zostały opisane: satelite, space shuttle, sky, solar system.

UNIT 7
1

Things at home
Things you often carry  

with you

bottle / can opener; 
cushion; envelope; 
headphones; file; 
ornament; paperclip; pot 
plant; stapler; string; 
tablecloth; vase

brush; chewing gum; 
headphones; key; pencil 
sharpener; purse; 
scissors; sticky tape; 
tissue; torch; watch

2
1. plastic, flexible

2. glass, round

3. wood, square

4. paper, thin

5. light

6. stone, heavy

7. plastic, colourful, square

8. rubber

3
Present Perfect

I have known her for ten years

She has lived here since 2008.

My family has been in Poland since 1934.

They have never built a house.

Simple Past

They built the house last summer.

I met her in 2009.

My family came to Poland in 1934.

She lived here 10 years ago.

4
1. I have been in the USA since 1994.

2. She has been here for 25 years.

3. They are x in the USA.

4. My sister has known him since 2017.

5. They have been together for 11 years.

6. They are together x.

7. My teacher has taught English for 10 years.

8. They have studied English since 2018.

9. They study English at school x.

5
Hasła krzyżówki

1. light

2. thick

3. round

4. soft

5. flexible

6. colourful

7. paper

8. plain

9. matt

6
I like online shopping. I prefer buying from catalogues. I 
find bargains on noticeboards. I saw an advert for 
a leather bag there. I like browsing pages before I buy 
anything. I use a password to shop safely.
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UNIT 8
1

Plants
Where plants grow and 

what they need
Garden visitors

bush; 
grass; 
weed; 
tree; herb; 
branch; 
flower; 
root; seed; 
thorn; leaf

water; earth; 
flowerbed; flowerpot; 
sand; soil; sun

fly; butterfly; 
ant; bee; bird; 
snail 
worm; 
ladybird; 
mosquito; wasp 

2
Example answers:

winter

The snow is brilliant! 

 It’s freezing cold.

spring

It’s pouring with rain.  

It’s a wonderful day. 

summer

It’s very sunny today. 

The sun is shining.  

autumn

 It’s raining cats and dogs. 

 It’s a miserable day. 

3

pollution conservationist protect recycling  
throw away rubbish / litter care about look after  

pollute put in danger recycle save

Nouns Verbs

conservationist
pollution 
recycling   
rubbish/litter

protect   
throw away
care about   
look after  
pollute   
put in danger   
recycle  
save  

4
1. boils

2. die

3. wet

4. melts

5. sugar

6. don’t drink

7. smile

8. kick 

5
1. travel, will meet 

2. call, will be

3. walk,  will run  

4. work, will earn 

5. sleep, will be  

6. buy, will smile.

6
A: Hi Peter, what’s the weather like today?

B: It’s pouring with rain.

A: Oh no. Was it the same yesterday?

B: Yes, yesterday it was raining cats and dogs too.

A:  I hate rain. I want summer. I love it when the sun is 
shining.

B: Yeah, me too. It’s freezing cold today.

A: It’s a miserable day.

B: You’re right. In summer every day is a wonderful day.
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Grammar
1  Zaznacz właściwą opcję, tak aby powstało 

poprawne zdanie.

 1    many photographs with his new 
camera?

  a  Does he take  b  Is he taking
  c  Does he taking
 2 Where is Susie? I   .
  a  am not knowing b  don’t know
  c  not know
 3  Why   a sweater when it is so warm?
  a  does Bill wear b  is Bill wearing
  c  Bill wears
 4  I   to feel tired now. I think I’ll go to 

bed.
  a  start  b  starting c  am starting
 5 Susie   to go out in the cold weather.
  a  don’t want  b  isn’t wanting
  c  doesn’t want

2  Użyj czasowników w czasie present simple lub 
present continuous.

 1  Don’t turn off the computer. I   
it. (use)

 2  I   what dress Jenny wore 
last Friday. (not remember)

 3  This chicken is lovely. It   
very spicy. (not taste)

 4  Who is that boy? Why   
at us? (he look)

 5  I   the white keyboard to 
the black one. (prefer)

3  Użyj czasowników z ramki oraz have to, has 
to, don’t have to lub doesn’t have to.

 walk     work     use     play     make

 1  You   home from school. 
I can give you a lift.

 2  Tonight I   a long distance 
call to my aunt in Canada. It’s her birthday.

 3  Kevin is in a football team. He   
a game every Saturday.

 4    your father   every 
weekend?

 5  She   the mouse. 
She can use the touch pad.

Vocabulary
4  Rozszyfruj wyrazy. Wszystkie słowa dotyczą 

komputerów.

 1 t r e u p m o c                 
 2 p h i m o c o r e n                    
 3 d r a b o k e y                
 4 t a p p o l            
 5 e n c e r s            
 6 l t a e t b            
 7 m a b c e w            
 8 p r e k a e s s                

5  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

facial expression     conversation     language     
understands     communicate     signs     

gestures     listen to

 1  People who can’t hear make   
to talk to each other.

 2  The   with Sandra ended in 
an argument.

 3  From his   you could tell he 
was very angry.

 4  My mother always   how 
I’m feeling when I’m sick.

 5  We couldn’t   with the 
people on the island. They didn’t speak 
English.

 6  Jack uses   and signs to talk 
to people.

 7  I have to   what my 
teachers say at school every day.

 8  Not everyone speaks the same  .

6  Przeczytaj definicje i wpisz brakujące litery 
w wyrazach.

 1  where words or pictures are shown on 
a computer s          

 2 talk to another person or people c      
 3 a fixed phone at home l              
 4 a message sent on a mobile phone t      
 5 how people communicate with each other 
 l              
 6 a movement of the body g            
 7 to phone someone c      
 8 facts about someone or something 
 i                    

Unit 1  Consolidation

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
video

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
3

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
4

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
5

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
6

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
7
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Grammar
1  Uzupełnij zdania czasownikami z ramki 

w czasie present simple lub present continuous.

 

 chat     start     call     make     receive 
use     not write

 1 Bill is chatting  with Susie at the moment. 
 2  I   an email from my cousin 

every week.
 3    you   your father’s mobile 

phone now?
 4  What time   the programme 

 ?
 5    you   video calls every day?
 6  Susie   a letter to her 

penpal now. She’s in the park.
 7  Mickey always   his 

grandma on Saturdays.

2 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1 I think / am thinking Bill is on the island. 
 2  Susie knows / is knowing how to make 

a video call.
 3  He doesn’t understand / isn’t 

understanding how to use a laptop.
 4  What you do / are you doing next Friday?
 5  Do you talk / Are you talking to your sister 

every day?
 6  Why listen / are you listening to this radio 

programme?
 7  We play / are playing badminton tomorrow 

at three o’clock.
 8  My grandfather hates / is hating using 

a mobile phone.

3 Uzupełnij pytania formami czasownika have to. 

 1  Amy has to wait a long time at the doctor’s. 
How long does she have to wait ?

 2 I have to get up early on Saturday. 
  What time  ?
 3 I have to do some homework. 
  What homework  ?
 4 My dad has to go somewhere. 
  Where  ?
 5  We have to pay for a new laptop. 

How much  ?

4  Zapisz zdania z formami don’t have to lub 
doesn’t have to.

 1 Why are you getting up so early? 
  You don’t have to get up so early .
 2 Why is David waiting for you? 
  David  .
 3 Why is Mum going out? 
  Mum  .
 4 Why do you want to do the shopping now? 
  You  .
 5  Why is Pat working on the computer so much? 

Pat  .

Vocabulary
5  Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby 

powstały zwroty.

 1 send a  a a letter
 2 talk  b in touch
 3 write  c the Internet
 4 surf  d a text message
 5 keep  e a video call
 6 make  f on the phone

6  Odszukaj w diagramie jeszcze 9 wyrazów 
związanych z komunikacją. Zapisz je 
w odpowiednich liniach poniżej.

X C O N V E R S A T I O N E S P
R L O S W C H J I M T S T H H P
F A C I A L E X P R E S S I O N
T N M G F T A C S T M R V S W S
S G U N D E R S T A N D N R N C
X U N L J L A L S V G     R C T X T
T A Y R I N F O R M A T I O N D
F G E S T U R E P V L W B F O N
V E K T C O M M U N I C A T E M

Across:
1 conversation  2  
3   4  
5   6  

Down:
1   2  
3   4  

Unit 1  Extension
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Unit 2  Consolidation

Grammar
1  Uzupełnij zdania, wpisując was, were, wasn’t 

lub weren’t.

 1 We were  hungry after our long journey. 
 2  We didn’t like the hotel. Our room   

very clean and it   quite small.
 3  Kenny and Marcia   at the beach 

today because they   ill.
 4    your cabins very big?  

No, they  .
 5    the weather good when you 

  on holiday?
 6  Yesterday   a national holiday, but 

the museums   open.
 7  You   in your hotel room last night. 

Where   you?
 8    your passport on the table?  

Yes, it  .

2  Uzupełnij zdania formą przeczącą 
podkreślonego czasownika.

 1  I saw the Eiffel Tower, but I didn’t see  Notre 
Dame when I was in Paris.

 2  We went to the hotel, but we   
to the hotel restaurant.

 3  They bought their tickets, but they 
  return tickets.

 4  Marcia got to the station on time, but she 
  to the airport before her plane 

took off.
 5  He had his ticket, but he   his 

passport.

3  Napisz pytania rozpoczynające się od 
operatora did.

 1 I enjoyed the holiday.  
  Did you enjoy the holiday ?
 2 We had a good flight. 
   ?
 3 I slept on the plane. 
   ?
 4 They got to the museum early. 
   ?
 5 I ate at the hotel restaurant. 
   ?

4 Zakreśl poprawną odpowiedź.

 1  Sophie walked to school slow / slowly 
because she didn’t want to go. 

 2  The coach driver drove very careful / 
carefully through the town.

 3 Eleni speaks French very good / well.
 4 He studied hard / hardly for his exams.
 5  We were all sad / sadly when our holiday 

was over.
 6  The tour guide spoke loud / loudly so that 

everyone could hear.
 7  We had to speak quiet / quietly when we 

visited the church.
 8  The children were happy / happily because 

they could play on the beach all day.

Vocabulary
5  Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby 

powstały zwroty.

 1 stay  a  a in a hotel
 2 see off  b the timetable
 3 read  c on a trip
 4 buy  d a return ticket
 5 go  e your friends

6  Zakreśl w każdym szeregu wyraz, który nie 
pasuje do pozostałych.

 1 luggage return ticket timetable
 2 cabin port deck
 3 gondola cruise ship coach
 4 passport stewardess navigator
 5 take off land passenger
 6 pilot trip excursion
 7 east one-way west 
   ticket
 8 steward leave arrive

7  Wpisz brakujące samogłoski w podanych 
wyrazach.

 1 t   m   t   b l   
 2 p   l   t
 3 t   c k   t

 4 j     r n   y
 5 p   s s   n g   r
 6 l   f   b     t
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Unit 2  Extension

Grammar
1  Dopasuj do każdego pytania właściwą 

odpowiedź.

 1  Was your brother on holiday with you? 
 2  Were there many tourists at the gallery? 
 3  Were you on a trip to London alone 

yesterday? 
 4  Weren’t they in Canada on holiday last 

week? 

 a Yes, there were.
 b No, they weren’t.
 c Yes, I was. 
 d Yes, he was. 

2  Użyj podanych czasowników w odpowiedniej 
formie czasu przeszłego: twierdzącej, 
przeczącej lub pytającej.

 1  We went to the museum, but it wasn’t very 
interesting. We   it. (enjoy)

 2  A:  Why weren’t you on the excursion this 
morning? 

  B: I   about it. (know)
 3   A: Did you get the ferry tickets?
  B: No, I   time. (have)
 4  Malcolm   some souvenirs and 

postcards yesterday. (buy)
 5  A:   when you were on holiday?
  B:  No, it was sunny. (rain)
 6   It was hot in the hotel room, so I   

the air conditioning. (turn on)

3  Uzupełnij zdania przysłówkami z ramki.

 

  hard     loudly     happily 
well     fast     early

 1  Miriam worked   to pass all her exams.
 2  They arrived   at the concert to get 

good seats.
 3  She plays the piano very   for 

someone of her age.
 4  Our neighbour plays music very   

every weekend.
 5  My sister played   on the beach for 

hours.
 6  He ran   to catch the bus.

Vocabulary
4  Zakreśl w każdym zdaniu właściwy 

czasownik.

 1  My family came to take me off / see me off 
when I went on holiday.

 2  My little sister was scared when the plane 
took off / flew, but later she calmed down.

 3  We arrived / left the hotel early in the 
morning to catch the ferry.

 4  They stayed / arrived at the station just as 
the train left.

 5  Did you travel / stay in a large or a small 
hotel?

5 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  We sat on the   to get some fresh air.
  a  deck  b coach c  cabin
 2 We went on   to the capital city.
  a  a journey b  an excursion
  c  a carriage
 3  Many of the   were angry when the 

plane was late.
  a  stewardesses b  navigators
  c  passengers
 4  They had to use the   when the ship 

hit an iceberg.
  a  lifeboats b  ferries c  cruise ships
 5  We were so excited that we left our   

at the airport by mistake.
  a  plane b  pilot  c  luggage
 6  When my cousin visited the Grand Canyon 

he travelled around on  .
  a  rickshaw b  horseback
  c  steam locomotive

6  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

cabin     trip     return ticket 
cruise ship     coach

 1 We bought a   to save money. 
 2  Our   on the ship was very big.
 3  The   was late picking us up 

from the hotel, so we nearly missed our 
plane.

 4 Our   to Athens was fantastic!
 5  When we were on the   we 

saw some dolphins.
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Unit 3  Consolidation

Grammar
1  Uzupełnij zdania czasownikami z ramki 

w czasie past continuous.

  do     sleep     sit     swim     not listen     sing

 1  What were  you doing  at lunchtime 
yesterday?

 2  What did the teacher say? I don’t know.  
I   at that moment.

 3  My parents   in the 
garden when the robbery happened.

 4  The birds   when I woke 
up this morning.

 5  The boys   in the pool all 
morning.

 6    your sister   
when I rang last night?

2  Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby 
powstały zdania.

 1  were / they / watching / it / performer / a / 
street / started / rain / to / when

  They were watching a street performer

  when it started to rain.

 2  ? / Ben / fall / he / did / over / when / to / 
school / was / walking 

   

   

 3  accident / a / I / concert / was / when / at / I / 
an / had

   

   

 4  was / in / Fiona / the / sitting / park / her / 
mobile / rang / when

   

   

 5  the / were / shopping / work / when / Mum / 
was / girls / at 

   

   

 6  arrived / the / police / when / juggler / 
performing / the / was

   

   

3  Uzupełnij zdania odpowiednią formą zaimka 
osobowego.

 1  I bought this present. It’s from me . 
 2  David asked me to phone   in the 

evening.
 3  Adam doesn’t want to go to school.   

wants to stay at home.
 4  My sister and her friend are going to Paris. 

  are leaving tonight.
 5  Do you know where Sophia is? I want to 

speak to  .
 6  We visit our grandparents every weekend. 

They see   every Sunday.

Vocabulary
4 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  We had to stop at the street light /  
traffic lights because they were red. 

 2  The living performer / statue managed to 
stay still for hours.

 3  We put our crisp packets in the rubbish bin / 
fountain as we left the park.

 4  This street is only for pigeons / pedestrians 
now. Motorists are not allowed!

 5  The audience enjoyed watching the street 
signs / dancers performing. 

 6  We sat on a grass / bench in the park.

5  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

 audience     jugglers     spectacular     bus stop     
cycle path     crossing     traffic jam

 1  The audience  enjoyed listening to the 
band. They were performing all their songs.

 2  About twenty people were waiting at the 
 .

 3  We had to stop at the   to let 
pedestrians cross the road.

 4  It is safer to ride our bikes on the 
  and not the road.

 5  The living statues were wearing 
  costumes.

 6    have to keep many objects 
in the air at the same time.

 7  I was late home from the town centre 
because of a  .
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Grammar
1 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  A shop in the High Street burnt /  
was burning down yesterday.

 2  Lots of people played / were playing 
football in the park.

 3  We sat / were sitting in traffic when our car 
broke down.

 4  We didn’t see / weren’t seeing anything we 
wanted to buy at the shops.

 5  Did Peter drive / Was Peter driving you to 
hospital?

 6  My brothers went out / were going out to 
a football match yesterday.

 7  I walked / was walking in the square when 
I found a kitten.

 8  Did the fountain work / Was the fountain 
working when you were in the park?

2 Zakreśl właściwą formę zaimka osobowego.

 1 A:  What did those people ask you?
   B:  They / Them wanted help. They / Them 

were lost.
 2 A:  Did you see Malcolm today?
   B:  Yes, I / me saw he / him earlier. He / Him 

was going into town.
 3 Is the bus coming? Can you see him / it?
 4 Where is Paul? Can you see him / he?
 5  We / Us saw a street performer yesterday. 

He gave we / us a flower each.
 6  A: Did you get in touch with Rose? 

B:  Yes, I emailed she / her.
 7  Him / He grabbed my bag and ran away 

with it / them.

Vocabulary
3  Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby 

powstały rzeczowniki złożone. 

 1 town  a lights 
 2 bus  b path
 3 traffic  c bins
 4 living  d centre
 5 rubbish  e statue
 6 cycle  f stop

  

 Następnie użyj ich w podanych zdaniach.

 1  The   turned red, so Dad 
stopped the car.

 2  A   stood in the street for 
twenty minutes without moving.

 3  We went into the   
to meet our friends for lunch.

 4  It’s much safer to use the   
when I’m riding my bike.

 5  There were no people at the 
  so I knew I missed 

the bus.

 6  The   were full, so 
we took our litter home with us.

4 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  I wouldn’t like to   in front of a live 
audience.

  a  stay still b  perform c  get in

 2  The view from the top of the skyscraper was 
 .

  a  popular b  talented c  spectacular

 3  The   did an amazing portrait of my 
mum. It looked just like her.

  a  pedestrian b  painter 

  c  street dancer 

 4  We followed the   to find the 
museum.

  a  crossings b  street signs c  audience

 5  Many of the traffic   in the town are 
not working at the moment.

  a  lights  b  jams  c  signs

 6  A man was sitting in the square. He was 
feeding the   with bread.

  a  magicians b  jugglers c  pigeons

 7  It was so hot that many people cooled off in 
the   in the park.

  a  rubbish bin b  fountain c  grass

 8  The dog could not   still and was 
running around on the grass.

  a  sit  b  trip  c  chase
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Grammar
1  Uzupełnij zdania właściwym zaimkiem 

dzierżawczym.

 1  ‘Whose towel is this?’  ‘It’s my towel.’  
‘It’s mine .’

 2  ‘Whose mirror is it?’  ‘It’s your mirror.’  
‘It’s  .’

 3  ‘Whose pyjamas are these?’  ‘They’re her 
pyjamas.’  ‘They’re  .’

 4  ‘Whose toothpaste is this?’  ‘It’s our 
toothpaste.’  ‘It’s  .’

 5  ‘Whose sponge bag is it?’  ‘It’s his sponge 
bag.’  ‘It’s  .’

 6  ‘Whose brush and comb are these?’  ‘They’re 
your brush and comb.’  ‘They’re  .’

 7  ‘Whose lotions are these?’  ‘They’re my 
lotions.’  ‘They’re  .’

 8  ‘Whose tooth mug is it?’  ‘It’s their tooth mug.’  
‘It’s  .’

2 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  You   put away your clothes before 
you go to bed.

  a  should b can c  shouldn’t
 2  I   do the ironing, but my mother 

doesn’t let me.
  a  can b have to c  must
 3  You   wash the dishes in cold water. 

You need hot water to clean them.
  a  can b shouldn’t c  don’t have to
 4  It's OK, you   go on holiday with 

Uncle Gordon.
  a  can’t b mustn’t c  don’t have to
 5  Jemma   go to bed earlier if she feels 

tired.
  a  should b doesn’t have to  
  c  can’t
 6  My mother said I   spend so much 

time on my computer.
  a  can b should c shouldn’t
 7  No, you   have any ice cream. It’s time 

for dinner.
  a  can’t b shouldn’t c don’t have to
 8  You   feed the dog before you go to 

school. Don’t forget!
  a  can’t b must c shouldn’t

Vocabulary
3 Uzupełnij tekst czasownikami z ramki.

 

 tidy     water     walk     put     cook     throw     
wash     make

  When my parents are away for work, my aunt 
looks after me. She tells me what I should and 
shouldn’t do. She tells me to (1) tidy  up my 
room and to (2)   my bed. I also have to 
(3)   away my clothes. I have to  
(4)   the dog before and after school 
and (5)   the dishes after dinner. 
My aunt is a good cook and she taught me how 
to (6)   some tasty meals. Every night, 
I (7)   out the rubbish and on Saturdays 
I have to (8)   the plants. She keeps me 
busy!

4 Połącz właściwe fragmenty zdań.

 1 I have to do the ironing f
 2 Do you prefer liquid soap 
 3 I like having a bath 
 4 Do you want to sweep the floor 
 5 I have to buy a new sponge bag 
 6 I just have to dry my hair 

 a or vacuum it?
 b and then we can go out.
 c or a bar of soap?
 d because I lost my other one.
 e instead of a shower.
 f so we have clothes to wear.

5 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  Don’t forget to pack your towel / pyjamas. 
You have to wear them to bed.

 2  Wash your hands in the shower / basin.
 3  Do you have any lotion / shower gel for 

sunburn? My back is sore.
 4  We have to take toilet paper / a brush with 

us if we’re camping.
 5  This sponge / shampoo smells lovely. 
 6  I didn’t pack the soap / toothbrush. We 

have to go and buy some.
 7  Did you bring the brush / sponge bag for 

your hair?
 8  Clean your teeth with this new liquid soap / 

toothpaste.
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Grammar
1  Uzupełnij zdania, wpisując must, mustn’t, 

have to lub don’t have to.

 1  I   leave yet. I can stay 
a bit longer.

 2  Make sure you pack your sponge bag.  
You   forget it.

 3  It’s getting late. We really   go.

 4  I   pack my bag this evening 
because we are leaving early tomorrow 
morning.

 5  You   wait for me. We can meet 
later.

 6  I forgot to email Kasia. I   do it 
this evening.

 7   We   forget to turn all the lights 
out when we leave. 

 8  We have plenty of time. We   rush.

 9  You   touch any of these things. 
They’re mine.

2  Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem 
z ramki oraz odpowiednim czasownikiem 
modalnym: can, can’t, should lub shouldn’t.

 

do     wear     leave     find     come     turn 
drive     go     walk     see

  1  I   the washing for you. I have 
the time.

 2  You   to the station. It’s too far.
 3  My cousin said we   the film. 

He loved it!
 4  I   now. I have to finish my 

homework before I go out.
 5  You   so fast. There’s a speed 

limit!
 6  We’re having a party at the weekend, but 

Andreas  .
 7  We   skiing tomorrow because 

there’s lots of snow.
 8  When you ride your bike you   

a helmet.
 9  Have you seen my blue towel?  

I   it.
 10  We   on the tap and get water.  

Some people have to get water from a well.

3 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1 This is a soft towel. Is it your / yours?
 2  That’s not my / mine toothbrush. My / Mine 

is green.
 3  Bella is packing her / hers case this evening.
 4  My / Mine sponge bag is smaller than  

her / hers.
 5  We travelled in our car and they travelled in 

their / theirs.
 6  Can we use your shower? Our / Ours 

isn’t working.

Vocabulary
4 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  We should take some   with us on 
our trip to the forest – just in case!

  a  toilet paper b  pyjamas c  lotion
 2  Mum asked me to sweep the   

because she doesn’t have much time.
  a  ironing b  dust  c  floor
 3  Can you turn on the   for me, please? 

My hands are dirty.
  a  tap  b  sink  c  basin
 4  Can you do the  , please? I have 

homework to do.
  a  toilet  b  ironing c  plants
 5 Did you clean your   today?
  a  hair  b  teeth c  shower
 6  Where is the   mat? It’s not in the 

bathroom.
  a  bath  b  soap  c  towel
 7  Why are there only two toothbrushes in the 

tooth   instead of four?
  a  bag  b  gel  c  mug
 8 Who broke the soap  ? 
  a  liquid b  dish  c  mat

5  Uzupełnij zdania właściwym spójnikiem: 
because lub so.

 1  Can I borrow your shower gel   
I forgot mine?

 2  I have finished my homework   
we can go to the cinema now.

 3 We should clean the toilet   it’s dirty.
 4  I didn’t have any money,   I couldn’t 

buy the shoes.



Junior Explorer 644 ©  National Geographic Learning, Nowa Era PHOTOCOPIABLE

Unit 5  Consolidation

Grammar
1  Uzupełnij zdania czasownikami z ramki 

w czasie present perfect.

 
 invite     not get     finish     see 

go     break     buy     forgot

 1  Emma is having a New Year’s Eve party 
tonight. She has invited  a lot of people. 

 2  I know who he is, but I   his name.
 3  I can’t find Peter.   you   him?
 4  Somebody   the window with 

their football.
 5 Where’s Thomas? He   to bed.
 6 We   a new car. It’s lovely.
 7  It’s their wedding anniversary today but we 

  them a present!
 8    you   the report I asked 

you to do?

2  Eric ma 70 lat. Wiódł dotychczas ciekawe 
życie. Napisz, co w swoim życiu robił,  
używając czasu present perfect.

 

travel     not write     not drive     make 
not ride     dress up

 

 all over Europe     a bus 
on a float in a carnival     any books 

as a clown     many new friends

 1 He has travelled all over Europe .
 2 He  .
 3  .
 4  .
 5  .
 6  .

3  Przeprowadzasz wywiad ze znaną aktorką. 
Napisz pytania do wywiadu, używając czasu 
present perfect.

 1  Cardiff? Have you ever been to Cardiff?  
   No, never.

 2  fly in / private plane?   
   Yes, once.

 3  meet / Brad Pitt?   
   Yes, a few times.

 4  write / book?   
   Yes, one.

 5  break / your arm?   
   No, never.

Vocabulary
4  Uzupełnij zdania. Podano pierwsze i ostatnie 

litery brakujących wyrazów.

 1 It’s my b irthda y tomorrow. I’ll be thirteen. 

 2  H  n is on October 31st and we’re 
having a party.

 3  The c  n was wearing a big red nose 
and a silly hat.

 4  On November 5th we always have  
a b  e in the garden.

 5  We always go to church at E  r and 
paint eggs.

 6  There were f  s to celebrate New 
Year’s Eve.

5  Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki.

 

annual     traditional     colourful 
funny     free     happy 

 1  Marcia is always happy  on Christmas Eve. 
She loves Christmas!

 2  It was a very   wedding.  They 
were married in a church by a priest.

 3  No, we didn’t have to pay to get in the 
museum. It was  .

 4  Easter is a(n)   event, though 
it’s on a different date every year.

 5  The carnival parade is always very 
 . Everyone wears different 

costumes.

 6  My brother is very  . He always 
makes us laugh.

6  Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby 
utworzyć wyrażenia.

 1 decorate e  a a party

 2 dress up  b cards

 3 invite  c in your best clothes

 4 organise  d your bedroom

 5 prepare  e the living room

 6 send  f your friends

 7 tidy up  g the food
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Grammar
1  George i Molly świętują Bonfire Night. 

Poniżej są wymienione zadania, które muszą 
wykonać, aby zorganizować zabawę. 

 George and Molly
 1 put up the decorations �
 4 get the fireworks �
 7 put away the garden furniture �
 George
 2 vacuum the carpet �
 5 make the bonfire �
 8 make the guy for the bonfire �
 Molly
 3 buy the food �
 6 prepare drinks �
 9 light the barbecue �

   � oznacza czynności już wykonane, a � zdania, 
które jeszcze pozostały.

 1  George and Molly   the decorations.
 2 George   the carpet.
 3 Molly   the food.
 4  George and Molly   the fireworks.
 5 George   the bonfire.
 6 Molly   drinks.
 7  George and Molly   the 

garden furniture.
 8  George   the guy for 

the bonfire.
 9 Molly   the barbecue.

2  Użyj podanych wyrazów do utworzenia 
pytań ze słówkiem ever. Następnie 
odpowiedz na pytania.

 1 ride / a motorbike?  
   
 2 meet / anyone famous?  
   
 3 eat / a curry?  
   
 4 win / a race?  
   
 5 be / a carnival?  
   
 6 have / a birthday party?  
   

Vocabulary
3 Rozwiąż krzyżówkę.

1 2

1 f r e e

3

5

4

6

7

 Across: 
 1 something that doesn’t cost anything is …
 3 to make music with your voice 
 4 to feel pleased and satisfied 
 6 to move your body to music
 7 based on old customs
 Down:
 1 something that makes you laugh is …
 2 lots of different colours
 5 it happens once a year

4 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  My friend asked me to help   a party 
for her parents.

  a  decorate b  invite c  organise
 2  We wore black and white   for the 

carnival parade.
  a  parades b  costumes c  floats
 3  We   the classroom for the  

end-of-term party.
  a  decorated b  made-up c  took part in
 4  We went to a christening on Sunday, so we 

had to   in our best clothes.
  a  tidy up b  dress up c  dance
 5  Every November 5th we have a bonfire and 

lots of  .
  a  floats  b  parades c  fireworks
 6  My oldest sister always puts on   

before she goes out.
  a  make-up b  a costume c  a funny hat
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Grammar
1 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  That suitcase looks heavy.   you with it.
  a  I’m helping b  I’ll help c  I help
 2  ’Did you email Andreas about the meeting?’ 

’No,  .’
  a  I do it now  b  I’ll do it now 
  c  I doing it now
 3  Will we be at the park all day? Yes,  .
  a  we are b  we won’t c we will
 4  Penny   to school today. She’s not very 

well. 
  a  won’t go b  will go c  is going
 5  I   to the party tonight. I’m very busy.
  a  am thinking to go b  don’t think I’ll go
  c  think I’ll go
 6    to the airport to meet your parents.
  a  I drive b  I’ll drive c  I driving
 7    us use her telescope.
  a  She won’t let  b  Her won’t let
  c  She will let’s
 8  ’Will Barry help you with the work that needs 

doing?’ ’No,  .’
  a  he will b  I won’t c  he won’t
 9    anyone what happened today. 

It will be our secret.
  a  I will tell b  I won’t tell c  I am telling
     
2  Uzupełnij zdania właściwymi określeniami 

czasu z ramki.

 

 this summer     one day     fifty years’ time 
in a week     in a decade     this weekend

 1  We’ll visit my grandparents in July 
this summer .

 2  Maybe humans will live on the Moon 
 .

 3  I’ll stay at home   
because I have lots to do.

 4    I’ll be on holiday with 
my friends.

 5  I’m fifteen now, so  , 
I will be twenty-five years old.

 6  In   it will be easy to travel 
to space.

Vocabulary
3  Uzupełnij zdania wyrazami odnoszącymi się 

do przestrzeni kosmicznej.

 1  There are eight planets  in our solar system: 
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus and Neptune.

 2  You cannot see the   at night if the 
sky is cloudy.

 3  The   moves around the Earth 
every twenty-eight days.

 4  A person or creature who is not from Earth is 
called a(n)  .

 5  Many people say they have seen  
a   in the sky.

 6  Three astronauts went to the Moon in  
a   in 1969.

4 Połącz odpowiednie fragmenty zdań.

 1 With a time b
 2 Superheroes have special 
 3 Earth is part of the solar 
 4 Last night I saw a shooting 
 5 A space 

 a system.
 b machine, I could visit the past.
 c star, so I made a wish.
 d shuttle can go into space and back to Earth.
 e powers to help other people.

5  Uzupełnij zdania. Podano pierwsze i ostatnie 
litery brakujących wyrazów.

 1  T eleportatio n would mean people could 
travel anywhere in the world without a plane 
or ship.

 2  Many superheroes have s  l 
s   s that help them catch bad people.

 3  My brother wants to be an a  t when 
he grows up.

 4  Earth, the Sun and the Moon are all part of our 
g  y.

 5  T  e t  l would mean people 
could go into the past or future.
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Grammar
1  Uzupełnij zdania, wstawiając I’ll lub I won’t 

oraz właściwy czasownik z ramki. 

 

stop     go     show     listen     have     stay 
go     tell     turn     do

 1  I’m too tired to do any more. I think 
  cleaning now.

 2 A: It’s very warm in here.

  B:  Do you think so?   on the air 
conditioning.

 3 A:  Are you coming with us to clean up the 
litter on the beach?

  B:  Yes, but   for very long.

 4 A: We haven’t got any potatoes.

  B:  Yes, I forgot to get some.   
and buy some now.

 5  In the future   to what my mum 
tells me. She’s usually right.

 6 A:  Would you like another cup of tea? 

  B:  Yes,   a cup, please.

 7 A:  Do you want me to vacuum the carpet?

  B:  No, thanks.   it later.

 8  He told me a secret and I promised him 
  anyone else.

 9 A:  I don’t know how to use this smartphone.

  B:  Here,   you.

 10    to the shops now because 
the weather forecast says it will rain.

2 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  I’ll meet you at eleven next week /  
in the morning at the shopping centre. 

 2  I’ll get up late tomorrow / next month 
because it’s a holiday.

 3  Do you think computers will be able to talk 
to us one day / this summer?

 4  In two months / In fifty years it will be the 
summer holidays.

 5  This decade / This weekend my cousin will 
come to stay.

 6  People will have much more leisure time  
in the next century / next month.

Vocabulary
3  Zakreśl właściwą odpowiedź. W niektórych 

zdaniach obie odpowiedzi są poprawne.

 1  Jules Verne invented fantastic / time 
machines in his books.

 2  I think space / time travel would be 
fantastic. I could go back to my childhood.

 3  Batman has special skills / powers that help 
him catch bad people.

 4  Many people say they have seen a  
flying saucer / UFO in the night sky.

 5  In August, you can sometimes see shooting 
planets / stars in the sky.

 6  An astronomer / astronaut travels into 
space in a space shuttle.

4 Wpisz brakujące litery w wyrazach.

 1 A person or creature not from Earth. 
 a          
 2 A large group of stars and planets. 
 g           
 3 A machine that can do work by itself. 
 r         
 4  A machine to go backwards and forwards 

in time. t                        
 5  The Sun and the other planets that go 

round it. s                        
 6  A vehicle that goes into space and 

comes back. s                          

5  Uzupełnij zdania. Podano pierwsze litery 
brakujących wyrazów.

 1  My uncle has a t   that he uses 
to look at the stars.

 2  France has just sent another 
communications s   into space.

 3  He’s an a  , so he looks through 
his telescope every night.

 4  Some i  , like the Internet, have 
changed how people live.

 5  The frog was born with three legs, so it’s a  
m  .

 6  T   means people won’t need 
planes to travel long distances in the future.

 7  Space and everything that lives in it is called 
the u  .

 8  Neil Armstrong is probably the most famous 
a   in the world.
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Grammar
1 Zaznacz właściwą odpowiedź.

 1  I lost / have lost my keys last week. I still 
haven’t found them.

 2 They’ve lived / They live in Doha now.
 3  They’ve been / They are in France for the 

last two years.
 4 How long have you had / you have the flu?
 5  I’ve learned / learn how to use a tablet 

computer. It was easy!
 6  That man has sat / sits on that bench in the 

park every day.
 7  I’ve tidied up / tidy up my bedroom and 

now I will do my homework.
 8 I have worked / work here with my parents.
 9  Have you ever met / Do you ever meet a 

famous actress?
 10  I have cleaned / clean the house 

every weekend.

2 Uzupełnij zdania, używając for lub since.

 1  Matthew and Samantha are married – they 
got married last week.

   Matthew and Samantha have been married  
for a week .

 2  Rachael and James are here – they arrived 
yesterday.

  Rachael and James have   
   .

 3  Andy plays tennis – he started when he was 
five years old and he is twelve now.

  Andy has  .

 4 I know Malcolm – I met him in 2011.

  I’ve  .

 5   Charlotte has a cat – she got it eighteen 
months ago.

  Charlotte has   
   .

 6  Bruce is in Poland – he got there two 
days ago.

  Bruce has  .

 7  Nobody lives in that house – the people 
moved out last winter.

  Nobody has   
   .

Vocabulary
3 Połącz właściwe fragmenty zdań.

 1 We need a  pencil sharpener b
 2 It’s dark outside in the garden, 
 3 Please water the 
 4 These blue vases 
 5 Jane always listens 
 6 I put the wrong 
 7 Use the scissors 
 8 My grandparents have 

 a many ornaments in their house.
 b to sharpen these pencils.
 c to music on her headphones.
 d tablecloth on the dining table.
 e pot plants when I’m on holiday.
 f to open the envelope.
 g are made of glass.
 h so take your torch.

4 Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 1 heavy light  2 matt  
 3 thick   4 hard  
 5 stiff  

5  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

stiff     matt     string     fabric 
 can opener     file     stone     shiny

 1  We forgot the can opener  so we couldn’t 
open the tuna fish can.

 2  Do you have any   to tie this 
box up?

 3  We need   cardboard to make 
a noticeboard.

 4  Look how   and bright this 
bracelet is.

 5  Have you seen my   with 
the photos in it?

 6  Mum used a   paint, so it doesn't 
reflect the light.

 7  The garden ornaments are all made of 
  because of the weather here.

 8  I chose this   because it doesn’t 
need ironing.
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Unit 7  Extension

Grammar
1  Uzupełnij dialogi podanymi czasownikami 

w czasie present perfect lub past simple.

 1 A:  I know David Beckham.
  B:  I don’t believe you! How long 

  (you / know) him?
  A:  Since I was quite young.
  B:  When   (you / meet) 

him?
 2  A:    (you / ever / have) 

flu?
  B:  Yes, I have. A few years ago and once 

when I   (be) a teenager.
 3  A:  I’m looking for Elsa.   

(you / see) her?
  B:  Yes, I   (see) her this 

morning, but she   (go) to 
the bank after that.

2  Napisz zdania w czasie present perfect. 
Początki zdań zostały podane.

 1 Sally got a dog in 2013.
  Sally has had  .
 2 I last read The Lord of the Rings in 1999.
   I haven’t   

 .
 3  My mum started organising the carnival ten 

years ago.
  My mum has   
   .
 4  My grandfather stopped working five 

years ago.
  My grandfather hasn’t   
   .
 5 He began painting in 2010.
  He has  .
 6 It started to snow two weeks ago.
  It has  .
 7  Alan started to study Chinese two years ago.
  Alan has  .
 8 He stopped playing football in 2009.
  He hasn’t  .

Vocabulary
3 Zakreśl właściwą odpowiedź.

 1  Do you have a(n)   so I can post 
this letter?

  a  file b  paperclip c  envelope
 2  I found a very nice   handbag in this 

catalogue.
  a  leather b  matt c  paper
 3  I need a new set of   for my mobile.
  a  string b  scissors c  headphones
 4  Could you pass me the  . I have to 

wrap this present up.
  a  tissues b  keys c  sticky tape
 5  I bought some gold   when I was 

shopping online.
  a  metal b  jewellery c  rubber

4  Znajdź w diagramie nazwy 5 materiałów 
i 5 przymiotników opisujących cechy 
przedmiotów. Wykorzystaj po trzy wyrazy 
z każdej kategorii i uzupełnij nimi zdania.

C A R D B O A R D

O P U E R M V E I

L L B S Q U A R E

O A B I U W N T F

U I E G L A S S P

R N R U O T P B A

F L E X I B L E P

U S H I N Y Z O E

L A M E T A L G R

 1  Scissors are not  . They are stiff 
and hard.

 2  Put on the   gloves and we’ll 
wash the dishes.

 3  Mum and Dad bought a   
wooden table for the garden.

 4  His aunt has a beautiful collection of Italian 
  ornaments.

 5  All these tools are made of  , 
which makes them very hard.

 6  There are six   red apples in 
the bowl.
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Unit 8  Consolidation

Grammar
1 Połącz właściwe fragmenty zdań.

 1 If I get a headache, g
 2 If plants don’t get any water, 
 3 If you mix red and white, 
 4 If I have a plastic bottle, 
 5 I feel bad 
 6 If I see some litter on the grass, 
 7 I have a lot to learn 
 8 If the sky is cloudy, 

 a if I hear someone has problems.
 b I pick it up.
 c they die.
 d I recycle it.
 e it usually means rain.
 f if I want to go to university.
 g I usually go for a walk in the countryside.
 h you get pink.

2  Użyj podanych czasowników w odpowiedniej 
formie, tak aby utworzyć zdania 
w pierwszym trybie warunkowym.

 1  If we don’t look after  (look after) 
the environment, we  will harm  (harm) it.

 2  He   (kill) his plants if he 
  (not water) them.

 3  If we   (collect) plastic 
bottles, Mum   (recycle) them.

 4  If we   (use) less water, 
we   (help) the 
environment.

 5  We   (miss) the bus if we 
  (not hurry).

 6  If we   (not look after) the 
sea, it   (not be) nice to 
swim in.

 7  If we   (go) to the beach, 
we   (take) a bag for our 
rubbish.

 8  The rubbish men   (collect) 
everything if you   (leave) it 
outside the house.

Vocabulary
3  Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki.

 

mosquitoes     pollution     flowerbeds 
herbs     thorn     soil     weeds     roots

 1  If we do nothing, in a few years pollution will 
be a more serious problem.

 2  The   in the park look amazing.  
They are so colourful!

 3  Olive trees have very deep   
under the surface of the soil.

 4  I cut my finger on a   on the rose 
bush.

 5  I use   a lot in my cooking. 
 6  Every summer I get bitten by  , 

especially on my legs.
 7  The dry   in this area is good for 

growing grapes.
 8  My father spends a lot of time in the garden 

getting rid of the  .

4  Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby 
powstały zwroty. 

 1 save d
 2 drop 
 3 pollute 
 4 protect 
 5 recycle 
 6  throw away 

a litter in the street
b less rubbish and recycle
c  plants and animals 

from pollution
d the planet 
e cans, bottles and paper 
f  rivers and the sea with 

dangerous substances

5  Przyporządkuj wyrazy z ramki właściwym 
kategoriom.

 
1  forest       seaside       bee       ladybird     
  root       sunburn       ant       branch 
  woods       leaf       mosquito       sun 

  sand       water       wasp

1  TREES 2  INSECTS 3  BEACHES
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Unit 8  Extension

Grammar
1  Uzupełnij zdania w pierwszym trybie 

warunkowym odpowiednimi frazami z ramki.

 

doesn’t use plastic bags  
won’t harm the environment 
throw a chocolate wrapper 

see litter on the ground 
don’t look after the environment 

cycles to school or work

 1  If he  , he will help 
save the environment.

 2  If we  , 
we will harm it for our children.

 3  If everyone  , 
there will be less air pollution.

 4  If I  , 
I will pick it up.

 5  If he recycles paper and plastic,  
he  .

 6  If you   
on the ground, people will get angry.

2  Napisz w zeszycie zdania rozpoczynające się 
słowem If. Wykorzystaj frazy z ramki.

 

you save the bottles  
you are a conservationist 

you don’t want these newspapers 
you give me those Clean-Up posters 

you’re too busy now      
you’re thirsty 

you need help 
you plant seeds

 

I’ll put them in the box for recycling 
let me know 

I’ll come back later 
have some cold water 

we’ll take them to the recycling bin  
you can watch them grow 

I’ll put them up around town 
you work to save plants and animals

Vocabulary
3  Przeczytaj definicje i dopisz w wyrazach 

brakujące litery.

 1 the coloured part of a plant f            
 2  a small animal with a shell on  

its back s         
 3  something in which plants are grown 

 f                 
 4  a creature with a long soft body and no arms 

or legs w       
 5  a very tall plant with a thick stem made 

of wood t       
 6  a green plant with thin leaves that covers 

the ground g         
 7  a plant that is smaller than a tree b       
 8  a plant that grows where you don’t want it w  

     

4  Rozszyfruj wyrazy i zapisz je w podanych 
kratkach. Następnie przepisz litery 
oznaczone liczbami w odpowiedniej 
kolejności i odczytaj hasło. 

 velyla 
9

 nahvasna 
2

 oiqtsoum 
7 1

 fale 
10

 rnhot 
12 13

 toro 
8

 tiltre 
14 6

 paws 
11 5

 puitololn 
4

 prtotce 
3

 Secret words: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   d
11 12 13 14
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Unit 1
Consolidation
1  2 receive 3 Are … using 4 does … start 

5 Do … make 6  is not/isn’t writing 7 calls

2  2 knows 3 doesn’t understand 4 are you doing 
5 Do you talk 6 are you listening 7 are playing 
8 hates

3  2 do you have to get up (on Saturday) 3 do you have to 
do 4 does he/your dad have to go 5 (money) do you 
have to pay (for a new laptop)

4  2 doesn’t have to wait for you 3 doesn’t have to go out 
4 don’t have to do the shopping now 5 doesn’t have to 
work on the computer so much

5 2 f 3 d 4 c 5 b 6 e 

6  Across: facial expression, understand, information, 
gesture, communicate 
Down: language, sign, hear, show

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

2  1 am using 2 don’t remember 3 doesn’t taste 
4 is he looking 5 prefer

3  1 don’t have to walk 2 have to make 3 has to play 
4 Does … have to work 5 doesn’t have to use

4  1 computer 2 microphone 3 keyboard 4 laptop 
5 screen 6 tablet 7 webcam 8 speakers

5  1 signs 2 conversation 3 facial expression 
4 understands 5 communicate 6 gestures 
7 listen to 8 language

6  1 screen 2 chat 3 landline 4 text 
5 language 6 gesture 7 call 8 information

Unit 2
Consolidation
1  2 wasn’t/was 3 weren’t/were 4 Were/weren’t 

5 Was/were 6 was/were 7 weren’t/were 
8 Was/was

2  2 didn’t go 3 didn’t buy 4 didn’t get 
5 didn’t have

3  2 Did you have a good flight? 3 Did you sleep on 
the plane? 4 Did they get to the museum early? 
5 Did you eat at the hotel restaurant?

4  2 carefully 3 well 4 hard 5 sad 6 loudly 
7 quietly 8 happy

5 2 e 3 b 4 d 5 c

6  2 port 3 coach 4 passport 5 passenger 
6 pilot 7 one-way ticket 8 steward

7  1 timetable 2 pilot 3 ticket 4 journey 
5 passenger 6 lifeboat

Extension
1 1 d 2 a 3 c 4 b

2  1 didn’t enjoy 2 didn’t know 3 didn’t have 
4 bought 5 Did it rain 6 turned on

3  1 hard 2 early 3 well 4 loudly 
5 happily 6 fast

4  1 see me off 2 took off 3 left 4 arrived 5 stay

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

6  1 return ticket 2 cabin 3 coach 4 trip 
5 cruise ship

Unit 3
Consolidation
1  2 wasn’t listening 3 were sitting 4 were singing 

5 were swimming 6 Was … sleeping

2  2 Did Ben fall over when he was walking to school? 
3 I was at a concert when I had an accident. 
4 Fiona was sitting in the park when her mobile rang. 
5 The girls were shopping when Mum was at work. 
6 The juggler was performing when the police arrived.

3 2 him 3 He 4 They 5 her 6 us

4  2 statue 3 rubbish bin 4 pedestrians 5 dancers 
6 bench

5  2 bus stop 3 crossing 4 cycle path 5 spectacular 
6 Jugglers 7 traffic jam

Extension
1  1 burnt 2 were playing 3 were sitting  

4 didn’t see 5 Did Peter drive 6 went out  
7 was walking 8 Was the fountain working

2  1 They / They 2 I / him / He 3 it 4 him 
5 We / us 6 her 7 He / it

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

 1 traffic lights 2 living statue 3 town centre 
 4 cycle path 5 bus stop 6 rubbish bins

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

Unit 4
Consolidation
1  2 yours 3 hers 4 ours 5 his 6 yours 7 mine 

8 theirs

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

3  2 make 3 put 4 walk 5 wash 6 cook 7 throw 
8 water

4 2 c 3 e 4 a 5 d 6 b

5  2 basin 3  lotion 4 toilet paper 5 shampoo  
6 soap 7  brush 8 toothpaste

Extension
1  1 don’t have to 2 mustn’t 3 must 4 have to 

5 don’t have to 6 must 7 mustn’t 
8 don’t have to 9 mustn’t

2  1 can do 2 shouldn’t walk 3 should see 
4 can’t leave 5 shouldn’t drive 6 can’t come 
7 can go 8 should wear 9 can’t find 10 can turn

3  1 yours 2 my, Mine 3 her 4 My, hers 5 theirs 
6 Ours

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

5 1 because 2 so 3 because 4 so

Consolidation and Extension Tasks Answer Key

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
Consolidation

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
Extension

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
3

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
4

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
5

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
6

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
7

m.pater
Ołówek
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Unit 7
Consolidation
1  2 They live 3 They’ve been 4 have you had 

5 ’ve learned 6 sits 7 ’ve tidied up 8 work 
9 Have you ever met 10 clean

2  2 been here since yesterday 3 played tennis for seven 
years 4 known Malcolm since 2011 
5 had a cat for eighteen months 6 been in Poland for 
two days 7 lived in that house since last winter 

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

4 2 shiny 3 thin 4 soft 5 flexible

5  2 string 3 stiff 4 shiny 5 file 6 matt 
7 stone 8 fabric

Extension
1  1 have you known, did you meet  

2 Have you ever had, was 3 Have you seen, saw, went

2  1 a dog since 2013 2 read The Lord of the Rings since 1999 
3 organised the carnival for ten years  
4 worked for five years 5 painted since 2010  
6 snowed for two weeks  
7 studied Chinese for two years  
8 played football since 2009

3 1 c 2 a 3 c 4 c 5 b

4 Across: cardboard, square, glass, flexible, shiny, metal 
 Down: colourful, plain, rubber, paper 
  1 flexible 2 rubber 3 square 4 glass 5 metal 

6 shiny

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

2  2 will kill, doesn’t water 3 collect, will recycle 
4 use, will help 5 will miss, don’t hurry 
6 don’t look after, won’t be 7 go, will take   
8 will collect, leave

3  2 flowerbeds 3 roots 4 thorn 5 herbs 
6 mosquitoes 7 soil 8 weeds

4 2 a 3 f 4 c 5 e 6 b 

5  3 seaside, 2 bee, 2 ladybird, 1 root, 3 sunburn, 2 ant,  
1 branch, 1 woods, 1 leaf, 2 mosquito, 3 sun, 3 sand,  
3 water, 2 wasp

Extension
1  1 doesn’t use plastic bags 2 don’t look after the 

environment 3 cycles to school or work 4 see litter on 
the ground  5 won’t destroy the environment 6 throw 
a chocolate wrapper 

2  1 If you save the bottles, we’ll take them to the recycling 
bin. 2 If you are a conservationist, you work to 
save plants and animals. 3 If you don’t want these 
newspapers, I’ll put them in the box for recycling.  
4 If you give me those Clean-Up posters, I’ll put them up 
around town. 5 If you’re too busy now, I’ll come back 
later. 6 If you’re thirsty, have some cold water.  
7 If you need help, let me know. 8 If you plant seeds, 
you can watch them grow.

3  1 flower 2 snail 3 flowerpot 4 worm 5 tree 
6 grass 7 bush 8 weed

4  valley, savannah, mosquito, leaf, thorn, root, litter, wasp, 
pollution, protect 
Secret words: The natural world

Unit 5
Consolidation
1  2 have forgotten/’ve forgotten 3 Have … seen 

4 has broken 5 has gone/’s gone 
6 have bought/’ve bought 7 haven’t got 
8 Have … finished

2  2 He has not/hasn’t written any books 3 He has not/
hasn’t driven a bus 4 He has/He’s made many new 
friends 5 He has not/hasn’t ridden on a float in a 
carnival 6 He has/He’s dressed up as a clown

3  2 Have you ever flown in a private plane? 3 Have 
you ever met Brad Pitt? 4 Have you ever written 
a book? 5 Have you ever broken your arm?

4  2 Halloween 3 clown 4 bonfire 5 Easter 
6 fireworks

5 2 traditional 3 free 4 annual 5 colourful 6 funny

6 2 c 3 f 4 a 5 g 6 b 7 d

Extension
1  1 have put up 2 has not/hasn’t vacuumed 

3 has bought 4 haven’t got 5 has not/hasn’t made 
6 has not/hasn’t prepared 7 have not/haven’t put away 
8 has made 9 has not/ hasn’t lit

2  1 Have you ever ridden a motorbike? 2 Have you 
ever met anyone famous? 3 Have you ever eaten a 
curry? 4 Have you ever won a race? 5 Have you 
ever been in/to a carnival? 6 Have you ever had a 
birthday party?

3  Across: 1 free 3 sing 4 happy 6 dance 
7 traditional 
Down: 1 funny 2 colourful 5 annual

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

Unit 6
Consolidation
1 2 b 3 c 4 a 5 b 6 b 7 a 8 c 9 b

2  2 one day 3 this weekend 4 In a week 
5 in a decade 6 fifty years’ time 

3  2 stars 3 Moon 4 alien 5 UFO/flying saucer  
6 space shuttle 

4 2 e 3 a 4 c 5 d

5  2 special skills 3 astronaut 4 galaxy 5 Time travel

Extension
1  1 I’ll stop 2 I’ll turn 3 I won’t stay 4 I’ll go 

5 I’ll listen 6 I’ll have 7 I’ll do 8 I won’t tell 
9 I’ll show 10 I won’t go

2  1 in the morning 2 tomorrow 3 one day 
4 In two months 5 This weekend 
6 in the next century 

3  1 fantastic 2 time 3 skills/powers  
4 flying saucer/UFO 5 stars 6 astronaut

4  1 alien 2 galaxy 3 robot 4 time machine 
5 solar system 6 space shuttle

5  1 telescope 2 satellite 3 astronomer 4 inventions 
5 mutant 6 teleportation 7 universe 8 astronaut
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1A  Przeczytaj wyrazy z lewej strony, a następnie te z prawej strony. Zasłoń wyrazy z lewej strony, 
a z prawej podkreśl te, których nie było z lewej strony.

chat  send  call call  receive  surf  chat  send  screen  webcam
email address  surf  keep in touch call  laptop  surf  keep in touch  email address
keyboard  text message  speakers microphone  keyboard  landline  speakers  text message 
tablet  surf  long distance call video call  tablet  mobile phone  long distance call  surf 

1B  Wypisz i pogrupuj wyrazy, które pojawiają się  w ćwiczeniu 1A więcej niż raz.

Verbs: 
Hardware: 
Other nouns: 

2A Wstaw w brakujące miejsca „ee” lub „ea”, tak aby powstał napisany poprawnie wyraz.

 1 h      r 2 f      l 3 sp      k 
 4 scr      n 5 k      p in touch

 a  b  c

 d  e

2B  Połącz wyrazy z odpowiadającymi im obrazkami.

3 W rozsypance zakreśl markerem czasowniki, które usłyszysz*.

*Note for the teacher – read the following verbs twice: like, love, hate, want, prefer, think, understand, know, see, hear, smell, feel, taste.

 Do jakiej grupy należą wszystkie zakreślone czasowniki? 

lik
e

see sendchat

receive

surf

keep in touch

speak
make

feelhe
ar KNOW

smell

think
understand

PREFER

LOVE hate want
taste

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
app

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
search engine

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
search engine
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4 Przeczytaj i wpisz poprawnie wyrazy w nawiasach. 

 1 My older brother often  ( chats ) with his friends.

 2 I try to  ( keep in touch ) with my cousins in the USA.

 3 I  ( receive ) many emails from my school friends.

 4 I can make  ( video calls ) because I have a  ( webcam ).

 5 I  ( surf ) the Internet every day.

 6 I can’t use my  ( mobile phone ) at school.

 7 My best friend sends me  ( text messages ) every day to say hello.

 8  ( Long distance calls ) are very expensive.

5 Połącz rysunki z właściwymi wyrazami.  
lap

to
ptablet

text message

webcam

long distance call

landline

video call m
ob

ile
 ph

on
e

chat

email address

keyboard

microphone

SCREEN

speakers

6 Zakreśl markerem wyrazy, które są zapisane tak jak pierwszy.

 conversation     conwersation     convercation     conversation     conversation

 communicate     communicate     comunicate     comunnicate     communicate
 language     languaga     language     langauge     language     language
 speak to     speek to     speak to     speak to     spek to     speak to
 gesture     gesture     gestur     gesture     gestare 

 facial expression     faalci  expression     facial expression     facial expression     expression facial

 understand     undrestand     understdan     understand     standunder     understand

 information     informaonti     infomartion     information     information
 listen to     liste to     listan to     listen to     licten to     listen to 

 talk to     tallk to     tak to     talk to     telk to     talk to     talk to

7 Rozpoznaj wyrazy i napisz je poprawnie poniżej.

send        communicate        facial expression        understand        language        
gesture        landline        text message        email address        keyboard        webcam

 

 

 

 

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
touch screen

m.pater
Notatka
zamiast telefonu rys 8 str 14

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
search engine

m.pater
Notatka
zamień na rys 2 str 14

m.pater
Notatka
dodaj rys 3 i 5 str 14

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
touch screen



©  National Geographic Learning, Nowa Era PHOTOCOPIABLE56 Junior Explorer 6 Unit 2  Special Needs

Unit 2  Special Needs

1  W rozsypance znajdź czasowniki w formie przeszłej, a następnie zapisz je przy odpowiednim 
czasowniku podstawowym poniżej. 

 take off  visit  catch  decide 

 see off  love  win  arrive 

 leave  stay  know  land 

 tell  travel  break  feel 

 get  swim  speak  fly 

2 Odczytaj czasowniki w formie przeszłej i je zapisz.

 want    be  met   put
 read   buy    wanted  bought
 put  meet   wrote  was/were
 have   write  had  read

3A  Połącz kostki domina, tak aby utworzyć pary składające się z przymiotnika z odpowiadającym 
mu przysłówkiem.

3B  Wypisz poniżej czerwonym długopisem te przysłówki, które nie mają pary. Co je łączy?

took off

flew

won

caught

decided

broke

told

left

spoke

got

visited

knew

saw off

swam

felt
loved arrived stayed

travelled

landed
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4A Zapisz litery zgodnie z kierunkiem linii. Odczytaj powstałe wyrazy.

 O E F A F K T 

 MITABTELE 

 EOFSEF  

 ELGAGUG 

 TNREUR-ITCEKT 

 NIRSXECUO 

 WYOANE-TTEIKC -  

4B Uzupełnij zdania wyrazami z ćwiczenia 4A.

 1 A  tells you what time your train leaves the station.

 2 Your  is your travelling bags.

 3 An  is a short journey for fun.

 4  You buy a  to go to a place, but then you need a  to 
come back.

 5 A plane must , before it lands.

 6  When you  somebody , you say goodbye to them when 
they go on a trip.

5  W każdej kolumnie podkreśl długopisem wszystkie wyrazy, które zapisane są tak samo jak 
pierwsze słowo w danej kolumnie.

 leave passport navigator journey passenger arrive

 laeve passoprt navigetor juorney passangre arrive

 leave passport navigator journay passenger arrive

 leave passport navitagor jounrey passneger arrive

 leve passport nevigetor journey passenger arrive

 lveae passpert navigator jounrey pessenger arrive

 leave pessprot naivgator journey passenger arrive
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Unit 3  Special Needs

1 Połącz słowa w odpowiednie pary.

cycle  street  traffic  bus  rubbish  street  tram  traffic

bin        lights        stop        lights        path        sign        jam        stop

2  Połącz prostokąty, tak aby powstały wyrazy. Wpisz je do odpowiednich schematów. 

 1 2 3

 4 5

3 Rozpoznaj wyrazy i zapisz je poniżej.

audience
magician painter

spectacular
living statue

jugglestreet dancer

bandperform enter
tain

 

 

 

4  Zapisz cztery zdania ukryte w labiryncie. Możesz sobie pomóc, wodząc długopisem po linii. 
Zapisz każde zdanie innym kolorem.

The

sun

the
was

was
his

car.

was
1

2

3

4

shining.

Tom

cleaningJudy

and
Mark were

doing

their
homework.

I

walking

in

it
park when started raining.

 1 

 2 

 3 

 4 

trian geonsing tain rist
moto pifoun

cross pedes
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5  Obrysuj różnymi kolorami wszystkie słowa związane ze sztuką uliczną, które widzisz. Następnie 
zapisz je w ramce.

6 Przeczytaj podany tekst, dzieląc go na wyrazy.

 1 ISAWYOUINTHEPARKTHISMORNING.IWASWALKINGMYDOGANDYOUWERERUNNING.

 2 LOTSOFCHILDRENWEREPLAYINGINTHEFOUNTAINANDTHEIRPARENTSWEREWATCHINGTHEM.

 3  ITWASSEVENO’CLOCK.THEREWASAHORRIBLETRAFFICJAMINTHESTREET.
THEMOTORISTSWEREVERYANGRY.

 4 ITWASDARKANDSOMEPEOPLEWEREWATCHINGAPERFORMANCEINTHESQUARE.

 5 AVERYTALENTEDSTREETPERFORMERWASDANCINGANDJUGGLINGWITHFIRE.

 6 WHENIWASLOOKINGATTHELIVINGSTATUE,HEMOVEDHISARMANDTOUCHEDME.

7 W każdym zdaniu pojawił się błędnie zapisany wyraz. Znajdź go i zapisz poprawnie w ramce.

 1 Last summer I visitted Rome. 

 2 I jummpped into the water. 

 3 They joined the audience and enjoyet the show. 

 4 He was performing when the police arive. 

 5 I was swimming when I saw a pigen. 
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Unit 4  Special Needs

1 Zakreśl poprawną odpowiedź.

  Katie wants to go on holiday. She prepared her sponge bag. What can we find there?

2 Odczytaj wyrazy i zwroty. Zapisz je poprawnie.

 brush your hair   take a shower  

 toothpaste   toilet paper  

 toothbrush   towel  

 lotion   sponge  

 shower gel   clean  

3 Połącz części domina, tak aby powstały zwroty.

the floor

the dogthe washing

pets the carpetdo

dowalk sweep

feed

a mealthe plants

the ironingwater

vacuum

cook

e toilet paper

 sponge

 shower gel

g shampoo

 soap

 sponge

f toothbrush

 comb

 toothpaste

d soap

 toothbrush

 towel

b shower gel

 shampoo

 toothbrush

a toothbrush

 comb

 toothpaste

c shower gel

 towel

 toilet paper
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4 Dopasuj i wpisz podane zwroty do odpowiednich schematów.

 

walk the dog

 

vacuum the floor

 

water the plants

 

clean the toilet

 

feed pets

 

wash the dishes

 1  4 

 2  5 

 3  6 

5 Znajdź sześć elementów różniących obie łazienki. Zakreśl je i głośno nazwij.

 BATHROOM A BATHROOM B
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Unit 5  Special Needs

1 Znajdź wyrazy ukryte w wężu literowym.

 A Nazwy różnych świąt i uroczystości

Nachristeningskrejw

e d
d

in
g

g
ft

ra
nniversarydlskmbirthdaykwgatnEasterlemaHallowe

en
de

trc
ar

ni
va
l
n
sk

encNe wYear ’sEveasndjck

 B Nazwy czynności związanych z uroczystościami

dj
ek

lse
ndcardsfhrjsl invitegerhwjprepare!jsm

enborganiseshemdHappolk
wersj

dnsalsn
dres

suphdsklafhyretdd
j
d
ksldecoratedhsjkd

2 W każdym wyrazie brakuje końcówki. Dopisz odpowiednio „ful”,  „al” lub „y”.

  tradition    happ    annu    colour    wonder    funn

3 Napisz, jakie wydarzenie kojarzy ci się z tymi słowami.

 1 ghost, dark night, pumpkin 

 2 present, party, children 

 3 spring, eggs, bunny 

 4 tree, presents, carols 

 5 fireworks, party, 12 o’clock 
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4  Odszukaj w rozsypance wyrazy lub wyrażenia związane z różnymi uroczystościami.  
Zapisz je w ramce poniżej.

5 Jakie życzenia kryją się poniżej? Zapisz je. 

 1 ddHadddppyddbddirthdddddayddd! 

 2 ppppMepppprryppChppprispppptmapppps! 

 3 aaaaCoaaangaaaratuaaalatiaaaons! 

 4 ccccHecccalthcccandccchappccincccess! 

 5 zzHazzppzzyAnnzzzivzzzerszzzarzzy! 

 6 kkkkHakkkpkkpykkkEakkkstkkekkkr! 

 7 mmmSeammmson’smmgrmmmeetmmmminmmgsmmmn! 

 8 llllBonlllllappllletllllit! 

6  Spójrz na rysunki i uzupełnij zdania brakującymi czasownikami. Pierwsze litery są już podane.

 1  She has  
i   
her friends.

 2  She has  
d   
the living room.

 3  She has  
p   
a birthday cake.

 4  But she hasn’t  
d   
up yet.
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Unit 6  Special Needs

1 Odczytaj wyrazy związane z kosmosem i je zapisz.

 1 galaxy   6 shooting star  

 2 the Moon   7 astronaut  

 3 Earth   8 solar system  

 4 stars   9 universe  

 5 sky   10 satellite   

2 Z każdej grupy wypisz tę nazwę, której zapis pojawia się najczęściej.

 the moon, the Moon, earth, Earth, the milky Way, The Milky Way,
 the Moon, the moon, Earth, earth, the Milky Way, the Milky Way,
 the Moon, the Moon Earth, Earth the Milky Way, the milky way

   

3 Połącz w pary kostki domina, tak aby powstały zwroty. Zapisz je poniżej.

 

 

 

 



Junior Explorer 6©  National Geographic Learning, Nowa EraPHOTOCOPIABLE 65

4  Połącz właściwe zestawy liter, tak aby powstały wyrazy. Części tego samego wyrazu mieszczą się 
pod identycznymi kostkami. Zapisz wyrazy poniżej.

 mu a inven sate pla tele space uni

 ship verse lien tant scope llite nets tion

 

 

5 Połącz figury, tak aby powstały słowa. Zapisz je poniżej.

time

flying saucer

starshootingspace

solar

system

travel

machine

powerspecial

 

 

6  Przeczytaj na głos  zapisane pismem lustrzanym zdania. Następnie je zapisz.

 1 I’ll do the washing up.

  

 2 Jane will visit us this summer.

  

 3 He won’t wake up early this morning.

  

 4 We will watch the film tomorrow evening.

  

 5 Will scientists invent a time machine one day?

  

 6 I think it will rain in a minute.

  

 7 I don’t think we will go on holiday to space.

  

 8 Someone will invent teleportation one day.
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Unit 7  Special Needs

1  Znajdź w rozsypance 12 słów, a następnie podziel je na grupy, wypisując w odpowiednich 
ramkach.

Stationery

Household objects

Personal items

2 Popraw błędy w wyrazach, zapisując je poprawnie.

 1 pencil sharpen 

 2 stepler 

 3 sticki tape 

 4 hewing gum 

 5 can open 

 6 wase 

 7 enwelop 

 8 pott plant 

3  Do każdego przymiotnika dopisz jego przeciwieństwo. Możesz skorzystać z podpowiedzi, które 
są umieszczone poniżej ćwiczenia. 

plain / flexible / 

shiny / thick / 

soft / 

heavy / 

round / 

square, light, hard, thin, matt, stiff, colourful



Junior Explorer 6©  National Geographic Learning, Nowa EraPHOTOCOPIABLE 67

4 Odczytaj zdania z rozsypanki i zapisz je poniżej.

and

are

and
are

1 2 3 4 5 6

chair.

That

made

made

made

made

made

metal.metal

These
This

soft

This This

tablecloth

envelope cupboard
comfortable

Scissors

plastic.

is
is

isa

of
of

of

of

of

wood

very

leather.

fabric.

shoes

paper. is

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

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

 cardboard  rubber  stone rubber  fabric  cardboard  paper  stone

 glass  leather  wood leather  glass  plastic  fabric  wood

 soft  square  stiff thick  stiff  soft  square  heavy
 matt  plain  light round  hard  matt  light  plain

 soft  paper  thick paper  stone  soft  thick  stiff
 leather  shiny  rubber round  leather  rubber  matt  shiny

6  Zapisz w ramce wszystkie znane ci przymiotniki, których nauczyłeś/nauczyłaś się w tym 
rozdziale. Masz na to jedną minutę.
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Unit 8  Special Needs

1 Spójrz na elementy układanki. Jakie to zwierzęta? Zapisz ich nazwy.

1 

5 

2 

6 

3 

7 

4 

8 

2 Odczytaj wyrazy i zapisz je poniżej.

flowerpot
root

seed
herb soil

snail
waspleaf

branch butterfly

bushweedmos
quito

flower bed

       

       

       

       

    

3 Odgadnij słowa ukryte w rebusach. Rozwiązania zapisz poniżej.

  + fly = 

  +  = 

 flower +  = 
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4  Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych zapisanych taką samą czcionką. Zapisz je we właściwej 
ramce.

It’s pouringwith rain.

It’s

It’s a

raining
wonderful

cats and dogs.day.

It’s a

The snow

It’s miserableis

freezing

day.

brilliant!

cold.

Rain

Sun

Snow

5 Połącz każdy wyraz/zwrot z zestawem liter, które go tworzą.

drop

conservationist

rubbish

throw 
away recycle

put in 
danger

save

pollute pollutionprotect

sertivacononist

ropd

evas

cyrecle

bbruish

tup in 
ngdaerrotcetp

ionllpout

llutepo

rowth  

wyaa
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Unit 1
1A receive, surf, screen, webcam

 call, laptop  

 microphone, landline

 video call, mobile phone

1B Verbs: chat, send, call, surf, keep in touch

 Hardware: keyboard, speakers, tablet

 Nouns: email address, text message, long distance call

2A 1 hear    2 feel    3 speak    4 screen    5 keep in touch 

2B 1 d    2 a    3 e    4 c    5 b

3 like, love, hate, want, prefer

 think, understand, know

 see, hear, smell, feel, taste

 stative verbs

4   1 chats    2 keep in touch    3 receive    4 video calls, 
webcam    5 surf    6 mobile phone    7 text messages     
8 Long distance calls 

Unit 2 
1  take off – took off, visit – visited, catch – caught,  

decide – decided, see off – saw off, love – loved, win – 
won, arrive – arrived, leave – left, stay – stayed, know 
– knew, land – landed, tell – told, travel – travelled, break 
– broke, feel – felt, get – got, swim – swam, speak – spoke, 
fly – flew

2 wanted, was / were, read, bought, put, met, had, wrote

3A  careful – carefully, lucky – luckily, loud – loudly,  
quiet – quietly, sad – sadly, slow - slowly

3B well, fast, late, hard (irregular adverbs of manner)

4A  take off, timetable, see off, luggage, return ticket, 
excursion, one-way ticket

4B  1 timetable    2 luggage    3 excursion    4 one-way ticket, 
return ticket    5 take off    6 see (sb) off

Unit 3 
1  cycle path, street lights, traffic jam, bus stop, rubbish bin, 

street sign, tram stop, traffic lights

2  1 fountain    2 pedestrian    3 pigeons    4 motorist 
5 crossing

3  audience, street dancer, entertain, painter, perform, living 
statue, juggle, band, magician, spectacular

4  1 The sun was shining.    2 Tom was cleaning his car.     
3 Judy and Mark were doing their homework.     
4 I was walking in the park when it started raining. 

5  street dancer, audience, living statue, mime artist, perform, 
painter

6  1 I SAW YOU IN THE PARK THIS MORNING. I WAS WALKING 
MY DOG AND YOU WERE RUNNING.

  2 LOTS OF CHILDREN WERE PLAYING IN THE FOUNTAIN 
AND THEIR PARENTS WERE WATCHING THEM.

  3 IT WAS SEVEN O’CLOCK. THERE WAS A HORRIBLE TRAFFIC 
JAM IN THE STREET. THE MOTORISTS WERE VERY ANGRY.

  4 IT WAS DARK AND SOME PEOPLE WERE WATCHING A 
PERFORMANCE IN THE SQUARE.

  5 A VERY TALENTED STREET PERFORMER WAS DANCING 
AND JUGGLING WITH FIRE.

  6 WHEN I WAS LOOKING AT THE LIVING STATUE, HE MOVED 
HIS ARM AND TOUCHED ME.

7 1 Last summer I visited Rome.   

 2 I jumped into the water.

 3 They joined the audience and enjoyed the show. 

 4 He was performing when the police arrived.

 5 I was swimming when I saw a pigeon.

Unit 4
1  a comb    b shampoo    c shower gel    d toothbrush 

e sponge    f toothpaste    g soap

2  brush your hair, take a shower, toothpaste, toilet paper, 
toothbrush, towel, lotion, sponge, shower gel, clean

3  do the ironing, do the washing, water the plants, vacuum 
the carpet, feed pets, sweep the floor, cook a meal, walk 
the dog

4  1 feed pets    2 clean the toilet    3 walk the dog    4 wash 
the dishes    5 water the plants    6 vacuum the floor

5 Bathroom A: a shower, a tooth mug, a bath mat, a towel

 Bathroom B:  a bath, a soap dish, two towels

Unit 5
1  A christening, wedding, anniversary, birthday, Easter, 

Halloween, carnival, New Year’s Eve

 B send cards, invite, prepare, organise, dress up, decorate 

2 traditional, happy, annual, colourful, wonderful, funny                

3  1 Halloween    2 Birthday    3 Easter    4 Christmas 
5 New Year’s Eve

4  celebrate, beads, costume, dance, sing, party, make-up, 
parade, fireworks, wedding, anniversary, birthday 

5  1 Happy Birthday!    2 Merry Christmas!     
3 Congratulations!      4 Health and happiness!     
5 Happy Anniversary!    6 Happy Easter!     
7 Season’s greetings!    8 Bon appetit!

6 1 invited    2 decorated    3 prepared    4 dressed up 

Unit 6
1  1 galaxy    2 the Moon    3 Earth    4 stars     

5 sky    6 shooting star    7 astronaut     
8 solar system    9 universe    10 satellite

2 the Moon, Earth, the Milky Way

3  shooting star, solar system, space shuttle, flying saucer,  
space travel, fantastic machine, time travel, special power, 
special skills

4  mutant, alien, invention, satellite, planets, telescope, 
spaceship, universe

Special Needs Tasks Answer Key

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
app

m.pater
Przekreślenie

m.pater
Wstawiony tekst
search engine

m.pater
Przekreślenie
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5  time machine, space travel, solar system, shooting star, 
flying saucer, special power

6 1 I’ll do the washing up.

 2 Jane will visit us this summer.

 3 He won’t wake up early this morning.

 4 We will watch the film tomorrow evening.

 5 Will scientists invent a time machine one day?

 6 I think it will rain in a minute.

 7 I don’t think we will go on holiday to space.

 8 Someone will invent teleportation one day.

Unit 7
1 stationery: scissors, string, envelope, paperclip

 household objects: tablecloth, cushion

  personal items: keys, headphones, tissues, torch, watch, 
purse

2  1 pencil sharpener    2 stapler    3 sticky tape     
4 chewing gum    5 can opener    6 vase    7 envelope 
8 pot plant   

3  plain – colourful, flexible – stiff, round – square,  
shiny – matt, thick – thin, heavy – light, soft – hard

4 1 This is a very comfortable chair.

 2 These shoes are made of leather.

 3 That cupboard is made of wood and metal.

 4 This envelope is made of paper.

 5 This tablecloth is made of soft fabric.

 6 Scissors are made of metal and plastic.

5  fabric, paper     plastic, fabric     thick, heavy 
round, hard     stone, stiff     round, matt

6 Students’ own answers

Unit 8
1  1 fly    2 butterfly    3 ladybird    4 worm    5 ant    6 bird 

7 bee    8 snail

2  bush, branch, seed, flowerpot, soil, mosquito, wasp, herb, 
root, weed, flowerbed, leaf, snail, butterfly 

3 butterfly    ladybird    flowerbed

4 1 It’s pouring with rain.

 2 It’s raining cats and dogs.

 3 It’s a miserable day.

 4 It’s a wonderful day.

 5 The snow is brilliant!

 6 It’s freezing cold.

  Rain: It’s pouring with rain; It’s raining cats and dogs;  
It’s a miserable day.

 Sun: It’s a wonderful day.

 Snow: The snow is brilliant; It’s freezing cold.

5  drop, recycle, pollute, protect, conservationist, pollution, 
throw away, rubbish, put in danger, save 

Notes:






