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Pracujesz w klasie z Repetytorium do szkół ponadpodstawowych? 
Wykorzystaj dostępne materiały i narzędzia! 

W serwisie Macmillan Staffroom oraz w Teacher’s Resource Centre znajdziesz: 

 New Matura Practice: Grammaticalization - zestaw 28 zadań na gramatykalizację autorstwa 

Marty Rosińskiej. 

 Use of English Practice Book for Matura wraz z kluczem odpowiedzi. 

 Nagrania audio i wideo do podręcznika. 

 8 lekcji kulturowych. 

 Książkę ucznia w wersji do wyświetlenia. 

 Zestaw testów na poziomie podstawowym i rozszerzonym: 

 14 kartkówek sprawdzających znajomość słownictwa,  

 21 kartkówek sprawdzających znajomość gramatyki, 

 14 testów po rozdziale, 

 14 Writing tests (wersja podstawowa i rozszerzona, 

 6 zestawów do matury pisemnej Matura Practice tests (3 na poziomie 

podstawowym, 3 na poziomie rozszerzonym) 

 5 zestawów do matury ustnej (jeden poziom) 

 Odnośniki do quizów w Kahoot!  

 Kompendium do matury dwujęzycznej. 

  

Do podręcznika dostępne są także: 

 Aplikacja dla ucznia Student App dostępna na www.macmillaneducationeverywhere.com po 

aktywacji kodu z Use of English Practice Book for Matura dołączonego do podręcznika. W 

aplikacji dostępne są: cyfrowa wersja Książki ucznia i Use of English Practice Book for Matura 

oraz dodatkowe zadania utrwalające On-the-go. Pobierz instrukcję dla ucznia lub zobacz 

instrukcję dla uczniów w formie wideo. 

 Student’s Resource Centre zawierający nagrania audio i wideo. Dostępny na 

www.macmillaneducationeverywhere.com po aktywacji kodu z Use of English Practice Book 

for Matura. 

 Aplikacja dla nauczyciela Teacher App zawierająca m.in. cyfrową wersję podręcznika, 

oprogramowanie tablicy interaktywnej i Online Assessment! Dostępna na 

www.macmillaneducationeverywhere.com po aktywacji kodu z Książki nauczyciela lub 

Macmillan Staffroom. Pobierz instrukcję dla nauczyciela lub zobacz instrukcję dla nauczyciela 

w formie wideo. 

 Teacher’s Resource Centre dostępny na www.macmillaneducationeverywhere.com po 

aktywacji kodu z Książki nauczyciela lub Macmillan Staffroom.  

 Słownictwo z podręcznika oraz zestawy do ćwiczenia czasowników nieregularnych w 

bezpłatnej aplikacji Quizlet.  

 Quizy w aplikacji Kahoot! 

 Nagrania audio do pobrania ze Strefy ucznia.   
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