Pracujesz w klasie z podręcznikami Checkpoint?
Wykorzystaj dostępne materiały i narzędzia!
W serwisie Macmillan Staffroom znajdziesz:











Teacher’s Resource File zawierający karty pracy Culture, Everyday English, Extra Grammar
Practice, Grammar Communication oraz karty pracy do filmów Life Skills wraz ze skryptem.
Teaching notes, klucz odpowiedzi i nagrania audio.
Zestaw testów do kursu z nagraniami.
Dostęp do testu plasującego (wraz z instrukcją użycia) do przeprowadzenia online za
pomocą Google Forms!
Grammar in Use worksheets, czyli dodatkowe arkusze pracy dla maturzystów na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
Arkusze pracy Higher order skills for the new matura 2023 rozwijające wybrane umiejętności
z nowej podstawy programowej.
Use of English worksheets, czyli 14 zestawów zadań sprawdzających znajomość środków
językowych!
Use of English [Online] Revision Bank, czyli 400 zdań które ułatwią utrwalenie takich
zagadnień, jak: transformacje, gramatykalizacja, częściowe tłumaczenie, słowotwórstwo.
Kod dostępu do Macmillan Diagnostic Tools - systemu testowo-diagnostycznego na
platformie www.diagnoza.macmillan.pl .
Rozkłady materiału, plany wynikowe, kryteria oceniania.

Do podręcznika dostępne są także:
 Cyfrowa Książka ucznia – tylko do 17 grudnia 2020 roku dostępna jako gratis w zestawie z
papierową Książką ucznia! Dotyczy poziomów A2+/B1, B1+, B2.


Online Workbook, czyli interaktywna wersja Zeszytu ćwiczeń umożliwiająca naukę w trybie
zdalnym. Uczniowie kod dostępu do Online Workbook znajdą w papierowym Zeszycie
ćwiczeń, a nauczyciele na www.staffroom.pl. Pobierz instrukcję TU.



Student’s Resource Centre, czyli platforma na której uczniowie znajdą materiały wideo do
kursu oraz filmy szkoleniowe How to Power Your Point – czyli super prezentacje krok po
kroku! Platforma jest dostępna na www.macmillaneducationeverywhere.com przez kod z
Zeszytu ćwiczeń.



Teacher’s Presentation Kit z Książką ucznia i Zeszytem ćwiczeń na tablicę interaktywną,
generator testów oraz Teacher’s Resource Centre, w którym znajdują się materiały do kursu.
Dostępne na www.macmillaneducationeverywhere.com przez kod z www.staffroom.pl.
Pobierz instrukcję do Teacher’s Presentation Kit TU.



Słownictwo z podręcznika w bezpłatnej aplikacji Quizlet



Nagrania audio do pobrania ze Strefy ucznia
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