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

1 Fun and games
 p4  socialising

 Dobieranie
 p5  listening for gist and detail

 Dobieranie, Pytania otwarte, 
Uzupełnianie luk 

vocabulary: holidays and celebrations 

 pp6–7  tense contrast: present perfect simple, 
present perfect continuous, past simple;
speculating about the present and the past: 
may / might / could / can’t / must

 Układanie fragmentów zdań, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

 pp8–9  reading for gist and detail; 
distinguishing fact and opinion

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: games and fun activities 

 p10  speculating about 
the picture; answering 
the three questions

 Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p11  a letter to the editor
 List do redakcji

vocabulary: formal and 
informal language

 p12  verb patterns
 Układanie 

fragmentów zdań, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań

 p13  practice
 Test luk sterowanych, 

Transformacje zdań, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań

Życie prywatne

 p14  Review 1  p15  Wordlist 1

2 Success and failure
 p16  describing levels of 
performance

 Pytania otwarte

 p17  listening for gist and detail
 Uzupełnianie zdań, Wybór wielokrotny, 

Pytania otwarte, Uzupełnianie luk

vocabulary: competitive sports (phrasal 
verbs)

 pp18–19  past tenses; talking about present 
and past habits

 Układanie fragmentów zdań, Tłumaczenie 
zdań

 pp20–21  reading for gist and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie luk, 

Uzupełnianie streszczenia

vocabulary: dishonesty in sport

 p22  agreeing and 
disagreeing; developing 
points in the task 

 Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 pp24–25  an article
 Artykuł

 p23  practice
 Test luk (Dobieranie), Układanie fragmentów zdań, 

Transformacje zdań, Tłumaczenie zdań
Sport

 p26  Review 2  p27  Wordlist 2

pp28–29 TEST PRACTICE 1–2: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie pisanego tekstu Dobieranie zdań do luk w tekście • 
Znajomość środków językowych Test luk (Dobieranie), Tłumaczenie fragmentów zdań • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna List do redakcji

3 How we shop
 p30  department store; 
types of shopping; 
shopping preferences

 Dobieranie 

 p31  listening for gist, context and detail; 
distinguishing fact and opinion 

 Pytania otwarte

vocabulary: advertising 

 pp32–33  future forms: review; future 
continuous, future perfect and future perfect 
continuous

 pp34–35 reading for detail, coherence 
and cohesion

 Dobieranie zdań do luk w tekście, 
Uzupełnianie streszczenia, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

vocabulary: customer services

 p36  a stimulus-based 
discussion: answering 
two questions

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 p37  an opinion essay
 Rozprawka wyrażająca 

opinię

p38  phrasal verbs
 Tłumaczenie 

fragmentów zdań

 p39  practice
 Transformacje zdań, 

Test luk otwartych, 
Układanie fragmentów 
zdań

Zakupy i usługi

 p40  Review 3  p41  Wordlist 3

4 One world
 p42  world issues; 
globalisation

 Uzupełnianie zdań

 p43  listening for register, gist, intention 
and detail

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: helping those in need; 
antiglobalisation movement

 pp44–45  reporting verbs and patterns: 
review; impersonal and personal 
constructions with passive voice: review, 
it as a preparatory object

 Układanie fragmentów zdań, Transformacje 
zdań

 pp46–47  reading for context and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie luk, 

Słowotwórstwo

vocabulary: English as a global language

 p48  debating a topic
 Rozmowa na podstawie 

materiału stymulującego

 p50–51  an article 
 Artykuł

 p49  practice
 Test luk sterowanych, Transformacje zdań, 

Tłumaczenie fragmentów zdań
Państwo i społeczeństwo

 p52  Review 4  p53  Wordlist 4

pp54–55 TEST PRACTICE 3–4: Rozumienie ze słuchu Dobieranie • Rozumienie pisanego tekstu Pytania otwarte • Znajomość środków językowych 
Słowotwórstwo, Transformacje zdań • Mówienie Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Rozprawka

5 People and influences
 p56  personality and 
character

 Pytania otwarte

 p57  listening for gist and detail
 Dobieranie, Pytania otwarte, Wybór 

wielokrotny

vocabulary: happiness and resilience

 pp58–59  relative clauses; reduced relative 
clauses

 pp60–61  reading for gist, coherence and 
cohesion 

 Pytania otwarte, Dobieranie zdań do luk 
w tekście, Uzupełnianie zdań

vocabulary: reactions and behaviour

 p62  photo description; 
referring to a past event

 Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 pp63  a letter to 
the editor

 List do redakcji 

p64  dependent 
prepositions

 p65  practice
 Test luk (Dobieranie), 

Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Transformacje zdańCzłowiek

 p66  Review 5  p67  Wordlist 5

6 City and country
 p68  qualities of places; 
describing a place

 Uzupełnianie 
streszczenia

 p69  listening for gist and detail; 
distinguishing fact and opinion

 Pytania otwarte, Uzupełnianie 
streszczenia, Wybór wielokrotny

vocabulary: life in remote places, 
city living

 pp70–71  making comparisons; articles: 
review; the with geographical names

 Transformacje zdań

 pp72–73  reading for register, gist and 
detail

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: city amenities, designing 
a place to live

 p74  a stimulus-based 
discussion

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 pp76–77  an opinion 
essay

 Rozprawka wyrażająca 
opinię

 p75  practice
 Transformacje zdań, Test luk sterowanych

vocabulary: country livingMiejsce zamieszkania

 p78  Review 6  p79  Wordlist 6

pp80–81 TEST PRACTICE 5–6: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie pisanych tekstów Dobieranie • Znajomość środków językowych 
Test luk, Układanie fragmentów zdań, Słowotwórstwo • Mówienie Rozmowa na podstawie ilustracji • Wypowiedź pisemna Artykuł, List formalny

7 A place of learning
 p82  the education 
system, planning your 
education

 Dobieranie

 p83  listening for gist and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie streszczenia, 

Uzupełnianie zdań, Pytania otwarte

vocabulary: higher education, 
experimental schools 

 pp84–85  conditionals, mixed conditionals: 
review; unreal past; expressing wishes 
and regrets 

 Transformacje zdań, Tłumaczenie fragmentów 
zdań

 pp86–87  reading for gist and detail
 Dobieranie, Pytania otwarte

vocabulary: 21st century skills 

 p88  a stimulus-based 
discussion: using a range 
of vocabulary, giving 
extended answers

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 p89  a for and against 
essay

  Rozprawka za i przeciw, 
Transformacje zdań

 p90  word families; 
prefixes

 Słowotwórstwo

 p91  practice
 Słowotwórstwo, 

Układanie fragmentów 
zdań, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

Edukacja

 p92  Review 7  p93  Wordlist 7

8 Stories we remember
 p94  literature, books and 
publishing

 Dobieranie

 p95  listening for gist, intention and 
detail; distinguishing fact and opinion

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia, Uzupełnianie zdań

vocabulary: influential books

 pp96–97  criticising past actions: 
should / ought to /  could / might /  needn’t have; 
inversion after negative adverbials

 Transformacje zdań

 pp98–99  reading for intention, gist, 
coherence and cohesion

 Dobieranie zdań do luk w tekście, 
Uzupełnianie zdań, Tłumaczenie fragmentów 
zdań

vocabulary: stories and storytelling

 p100  reaching 
a compromise

 Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 pp102–103  an article
 Artykuł

 p101  practice
 Test luk, Transformacje zdań

Kultura

 p104  Review 8      p105  Wordlist 8

pp106–107 TEST PRACTICE 7–8: Rozumienie ze słuchu Pytania otwarte • Rozumienie pisanego tekstu Uzupełnianie streszczenia • Znajomość środków 
językowych Test luk sterowanych, Transformacje zdań • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego, Rozmowa na podstawie ilustracji • Wypowiedź pisemna Rozprawka

VOCABULARY CHALLENGE, pp112-117 GRAMMAR CHALLENGE, pp112-117

Unit 1 idioms and phrases; verb and adjective collocations
Unit 2 sport disciplines; word formation (adjective suffixes)
Unit 3 easily confused words; polysemous words
Unit 4 phrases with make and bring; word formation (noun suffixes)

Unit 5 idioms and phrases; phrasal verbs (turn)
Unit 6 easily confused words; colloquial language
Unit 7 easily confused words; polysemous words
Unit 8 making a story more dramatic

Unit 1 can/could vs may/might
Unit 2 used to, be used to and get used to
Unit 3 past-future forms
Unit 4 optional tense shifting

Unit 5 defining vs non-defining clauses
Unit 6 using articles
Unit 7 conditionals
Unit 8 didn’t need to, needn’t have and must have 

 p123   TEST EACH OTHER Student A
 pp124–128  WRITING BANK

 p129  TEST EACH OTHER Student B
 pp130–135  LEXICAL PATTERNS

 pp136–150  AUDIOSCRIPT
 p151   IRREGULAR VERBS
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1 Fun and games
 p4  socialising

 Dobieranie
 p5  listening for gist and detail

 Dobieranie, Pytania otwarte, 
Uzupełnianie luk 

vocabulary: holidays and celebrations 

 pp6–7  tense contrast: present perfect simple, 
present perfect continuous, past simple;
speculating about the present and the past: 
may / might / could / can’t / must

 Układanie fragmentów zdań, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

 pp8–9  reading for gist and detail; 
distinguishing fact and opinion

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: games and fun activities 

 p10  speculating about 
the picture; answering 
the three questions

 Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p11  a letter to the editor
 List do redakcji

vocabulary: formal and 
informal language

 p12  verb patterns
 Układanie 

fragmentów zdań, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań

 p13  practice
 Test luk sterowanych, 

Transformacje zdań, 
Tłumaczenie fragmentów 
zdań

Życie prywatne

 p14  Review 1  p15  Wordlist 1

2 Success and failure
 p16  describing levels of 
performance

 Pytania otwarte

 p17  listening for gist and detail
 Uzupełnianie zdań, Wybór wielokrotny, 

Pytania otwarte, Uzupełnianie luk

vocabulary: competitive sports (phrasal 
verbs)

 pp18–19  past tenses; talking about present 
and past habits

 Układanie fragmentów zdań, Tłumaczenie 
zdań

 pp20–21  reading for gist and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie luk, 

Uzupełnianie streszczenia

vocabulary: dishonesty in sport

 p22  agreeing and 
disagreeing; developing 
points in the task 

 Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 pp24–25  an article
 Artykuł

 p23  practice
 Test luk (Dobieranie), Układanie fragmentów zdań, 

Transformacje zdań, Tłumaczenie zdań
Sport

 p26  Review 2  p27  Wordlist 2

pp28–29 TEST PRACTICE 1–2: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie pisanego tekstu Dobieranie zdań do luk w tekście • 
Znajomość środków językowych Test luk (Dobieranie), Tłumaczenie fragmentów zdań • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna List do redakcji

3 How we shop
 p30  department store; 
types of shopping; 
shopping preferences

 Dobieranie 

 p31  listening for gist, context and detail; 
distinguishing fact and opinion 

 Pytania otwarte

vocabulary: advertising 

 pp32–33  future forms: review; future 
continuous, future perfect and future perfect 
continuous

 pp34–35 reading for detail, coherence 
and cohesion

 Dobieranie zdań do luk w tekście, 
Uzupełnianie streszczenia, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

vocabulary: customer services

 p36  a stimulus-based 
discussion: answering 
two questions

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 p37  an opinion essay
 Rozprawka wyrażająca 

opinię

 p38  phrasal verbs
 Tłumaczenie 

fragmentów zdań

 p39  practice
 Transformacje zdań, 

Test luk otwartych, 
Układanie fragmentów 
zdań

Zakupy i usługi

 p40  Review 3  p41  Wordlist 3

4 One world
 p42  world issues; 
globalisation

 Uzupełnianie zdań

 p43  listening for register, gist, intention 
and detail

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: helping those in need; 
antiglobalisation movement

 pp44–45  reporting verbs and patterns: 
review; impersonal and personal 
constructions with passive voice: review, 
it as a preparatory object

 Układanie fragmentów zdań, Transformacje 
zdań

 pp46–47  reading for context and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie luk, 

Słowotwórstwo

vocabulary: English as a global language

 p48  debating a topic
 Rozmowa na podstawie 

materiału stymulującego

 p50–51  an article 
 Artykuł

 p49  practice
 Test luk sterowanych, Transformacje zdań, 

Tłumaczenie fragmentów zdań
Państwo i społeczeństwo

 p52  Review 4  p53  Wordlist 4

pp54–55 TEST PRACTICE 3–4: Rozumienie ze słuchu Dobieranie • Rozumienie pisanego tekstu Pytania otwarte • Znajomość środków językowych 
Słowotwórstwo, Transformacje zdań • Mówienie Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Rozprawka

5 People and influences
 p56  personality and 
character

 Pytania otwarte

 p57  listening for gist and detail
 Dobieranie, Pytania otwarte, Wybór 

wielokrotny

vocabulary: happiness and resilience

 pp58–59  relative clauses; reduced relative 
clauses

 pp60–61  reading for gist, coherence and 
cohesion 

 Pytania otwarte, Dobieranie zdań do luk 
w tekście, Uzupełnianie zdań

vocabulary: reactions and behaviour

 p62  photo description; 
referring to a past event

 Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 pp63  a letter to 
the editor

 List do redakcji 

 p64  dependent 
prepositions

 p65  practice
 Test luk (Dobieranie), 

Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Transformacje zdańCzłowiek

 p66  Review 5  p67  Wordlist 5

6 City and country
 p68  qualities of places; 
describing a place

 Uzupełnianie 
streszczenia

 p69  listening for gist and detail; 
distinguishing fact and opinion

 Pytania otwarte, Uzupełnianie 
streszczenia, Wybór wielokrotny

vocabulary: life in remote places, 
city living

 pp70–71  making comparisons; articles: 
review; the with geographical names

 Transformacje zdań

 pp72–73  reading for register, gist and 
detail

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia

vocabulary: city amenities, designing 
a place to live

 p74  a stimulus-based 
discussion

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 pp76–77  an opinion 
essay

 Rozprawka wyrażająca 
opinię

 p75  practice
 Transformacje zdań, Test luk sterowanych

vocabulary: country livingMiejsce zamieszkania

 p78  Review 6  p79  Wordlist 6

pp80–81 TEST PRACTICE 5–6: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie pisanych tekstów Dobieranie • Znajomość środków językowych 
Test luk, Układanie fragmentów zdań, Słowotwórstwo • Mówienie Rozmowa na podstawie ilustracji • Wypowiedź pisemna Artykuł, List formalny

7 A place of learning
 p82  the education 
system, planning your 
education

 Dobieranie

 p83  listening for gist and detail
 Dobieranie, Uzupełnianie streszczenia, 

Uzupełnianie zdań, Pytania otwarte

vocabulary: higher education, 
experimental schools 

 pp84–85  conditionals, mixed conditionals: 
review; unreal past; expressing wishes 
and regrets 

 Transformacje zdań, Tłumaczenie fragmentów 
zdań

 pp86–87  reading for gist and detail
 Dobieranie, Pytania otwarte

vocabulary: 21st century skills 

 p88  a stimulus-based 
discussion: using a range 
of vocabulary, giving 
extended answers

 Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 p89  a for and against 
essay

  Rozprawka za i przeciw, 
Transformacje zdań

 p90  word families; 
prefixes

 Słowotwórstwo

 p91  practice
 Słowotwórstwo, 

Układanie fragmentów 
zdań, Tłumaczenie 
fragmentów zdań

Edukacja

 p92  Review 7  p93  Wordlist 7

8 Stories we remember
 p94  literature, books and 
publishing

 Dobieranie

 p95  listening for gist, intention and 
detail; distinguishing fact and opinion

 Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia, Uzupełnianie zdań

vocabulary: influential books

 pp96–97  criticising past actions: 
should / ought to /  could / might /  needn’t have; 
inversion after negative adverbials

 Transformacje zdań

 pp98–99  reading for intention, gist, 
coherence and cohesion

 Dobieranie zdań do luk w tekście, 
Uzupełnianie zdań, Tłumaczenie fragmentów 
zdań

vocabulary: stories and storytelling

 p100  reaching 
a compromise

 Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 pp102–103  an article
 Artykuł

 p101  practice
 Test luk, Transformacje zdań

Kultura

 p104  Review 8      p105  Wordlist 8

pp106–107 TEST PRACTICE 7–8: Rozumienie ze słuchu Pytania otwarte • Rozumienie pisanego tekstu Uzupełnianie streszczenia • Znajomość środków 
językowych Test luk sterowanych, Transformacje zdań • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego, Rozmowa na podstawie ilustracji • Wypowiedź pisemna Rozprawka

VOCABULARY CHALLENGE, pp112-117 GRAMMAR CHALLENGE, pp112-117

Unit 1 idioms and phrases; verb and adjective collocations
Unit 2 sport disciplines; word formation (adjective suffixes)
Unit 3 easily confused words; polysemous words
Unit 4 phrases with make and bring; word formation (noun suffixes)

Unit 5 idioms and phrases; phrasal verbs (turn)
Unit 6 easily confused words; colloquial language
Unit 7 easily confused words; polysemous words
Unit 8 making a story more dramatic

Unit 1 can/could vs may/might
Unit 2 used to, be used to and get used to
Unit 3 past-future forms
Unit 4 optional tense shifting

Unit 5 defining vs non-defining clauses
Unit 6 using articles
Unit 7 conditionals
Unit 8 didn’t need to, needn’t have and must have 

 p108  CULTURE 1: National heroes and authority figures
 p109  CULTURE 2: Human rights

 p110  CULTURE 3: Architecture
 p111  CULTURE 4: Ideologies

 pp118–119  EXTRA ACTIVITIES
 pp120–122  SPEAKING BANK
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