
VOCABULARY LISTENING AND VOCABULARY GRAMMAR READING AND VOCABULARY SPEAKING WRITING ENGLISH IN USE STEP BY STEP 

1  Fact and fiction
 p4  TV shows  p5  listening for detail and gist 

Dobieranie, Pytania otwarte

vocabulary: the news, adjectives 
and prepositions 

 pp6–7  present tenses: review; past tenses, 
used to: review

 pp8–9  reading for detail; distinguishing 
fact and opinion

Dobieranie, Uzupełnianie zdań

vocabulary: artists and their work

 p10  talking about 
advantages and 
disadvantages

  Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego

 p11  a blog entry
Wpis na blogu

 p12 
  Transformacje zdań, 
Słowotwórstwo, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Tłumaczenie zdań

 p13  speaking
  Rozmowa na 
podstawie ilustracji 

Kultura

 p14  Review 1   p15  Wordlist 1

2 Friends and foes
 p16  friends and family; 
phrasal verbs

 p17  listening for gist and detail 
Dobieranie, Uzupełnianie zdań

vocabulary: ending relationships

 pp18–19  determiners: all, every, most, some, 
any, none, no;
future continuous and future perfect, 
future tenses: review

 pp20–21  reading for gist and detail
Uzupełnianie streszczenia

vocabulary: relationships and dating

p22 negotiating, 
apologising, asking for 
permission

  Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 p23  an opinion essay
Rozprawka

 p24 
  Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Uzupełnianie zdań, 
Układanie fragmentów 
zdań, Dobieranie

p25 reading
  Uzupełnianie luk

Człowiek, Życie prywatne

 p26  Review 2  p27  Wordlist 2

3 Work and learn
 p28  job mobility, 
employability, job market, 
career; word formation

 p29  listening for gist and detail   
  Pytania otwarte, Wybór wielokrotny, 
Uzupełnianie streszczenia

vocabulary: leadership

 pp30–31  defining relative clauses;
non-defining relative clauses

 pp32–33  reading for gist and detail
Dobieranie, Uzupełnianie luk

vocabulary: temporary jobs, personal 
data

p34 describing a picture
  Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p35  CV, a covering 
letter

List formalny

p36
  Test luk otwartych, 
Tłumaczenie zdań

p37 listening
  Uzupełnianie 
streszczenia

Praca, człowiek

 p38  Review 3  p39  Wordlist 3

4 Healthy mind, 
healthy body

 p40  addictions, food 
disorders, health care 
system

p41 listening for gist and detail
Dobieranie, Uzupełnianie zdań

vocabulary: first aid, physical and mental 
state

 pp 42–43  reported speech: review  
reporting verb patterns

 pp44–45  reading for gist and detail 
  Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: emotions, mental wellbeing, 
values

p46 expressing and 
justifying an opinion

  Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego

 p47  a letter of enquiry
List z zapytaniem

p48
  Wybór wielokrotny, 
Transformacje fragmentów 
zdań, Układanie 
fragmentów zdań

 p49  English in use 
  Tłumaczenie 
fragmentów zdań, 
Tłumaczenie zdańZdrowie, Człowiek

 p50  Review 4  p51  Wordlist 4

pp52–53 TEST PRACTICE 1–4: Rozumienie ze słuchu • Rozumienie pisanego tekstu • Znajomość środków językowych • Mówienie • Wypowiedź pisemna

5 Rules and regulations
 p54  politics, state system, 
public offices

 p55  listening for intention, context, gist 
and detail

  Wybór wielokrotny, Pytania otwarte

vocabulary: breaking the rules, verbs with 
prepositions state

 pp56–57 comparatives and superlatives;
question form review: indirect questions, 
question tags

 pp58–59  reading for gist and detail
   Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: international conflicts

 p60  paraphrasing 
unknown words; 
speculating about the 
picture

  Rozmowa na 
podstawie ilustracji

p61 a forum entry
  Wpis na forum

p62
  Uzupełnianie zdań, Test luk 
sterowanych, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

 p63  writing
  Artykuł

Państwo i społeczeństwo

 p64  Review 5      p65  Wordlist 5

6 Environmentally 
friendly?

 p66  threats to 
the environment

 p67  listening for context, gist and detail
Dobieranie, Uzupełnianie zdań

vocabulary: protecting the environment, 
prepositional phrases

 pp68–69  third conditional;
mixed conditionals

 pp70–71  reading for gist and detail
  Dobieranie, Uzupełnianie zdań

vocabulary: endangered species

 p72  hypothesising; 
questioning other 
people’s point of view

  Rozmowa 
z odgrywaniem 
roli, Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego

 p73  a letter to 
the editor

List do redakcji

p74
  Minidialogi, Tłumaczenie 
fragmentów zdań, 
Słowotwórstwo

p75 speaking 
  Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującegoŚwiat przyrody

 p76  Review 6  p77  Wordlist 6

7 Good food guide
 p78  describing food  p79  listening for gist, context and detail

  Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: restaurants and cooking, food 
insecurity

 pp80–81  quantifiers;
expressing necessity and ability (past, 
present and future)

 pp82–83  reading for gist and detail; 
distinguishing fact and opinion

  Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: food waste

 p84  organising a speech
 Rozmowa na 
podstawie materiału 
stymulującego

 p85  a for and against 
essay

  Rozprawka za 
i przeciw

p87
  Transformacje zdań, 
Układanie fragmentów 
zdań, Słowotwórstwo

 p87  reading
  Uzupełnianie 
streszczenia

Żywienie

 p88  Review 7  p89  Wordlist 7

8 How things work
 p90  giving instructions; 
phrasal verbs

 p91  listening for gist and detail
Wybór wielokrotny, Pytania otwarte

vocabulary: the future of technology

 pp92–93  passives review; 
impersonal constructions with the passive 
voice

 pp94–95  reading for intention and gist; 
distinguishing fact and opinion  

Wybór wielokrotny, Dobieranie

vocabulary: scientific misconception

 p96  choosing products •
talking about technical 
problems

  Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 p97  a letter of 
complaint

List z zażaleniem

 p98 
  Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Test luk, Układanie 
fragmentów zdań, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań

p99 listening 
  Dokańczanie zdań, 
Pytania otwarte

Nauka i technika

 p100  Review 8     p101  Wordlist 8

pp102–103 TEST PRACTICE 5–8: Rozumienie ze słuchu • Rozumienie pisanego tekstu • Znajomość środków językowych • Mówienie • Wypowiedź pisemna
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