
VOCABULARY GRAMMAR 1 LISTENING AND VOCABULARY GRAMMAR 2 READING AND VOCABULARY SPEAKING WRITING ENGLISH IN USE

1  WHAT 
A CHARACTER!

 p4  personality  p5  present simple and 
present continuous

 Gramatykalizacja

 p6  listening for detail
  Zdania z lukami, Odpowiedzi na 
pytania, Rozmowa z odgrywaniem roli 

vocabulary: emotions, personality 

 p7  verb + -ing form / 
infinitive

  Znajomość środków 
językowych, Transformacje 
zdań (zadanie otwarte)

 pp8–9  reading for detail
 Dobieranie

vocabulary: hobbies and interests 

 p10  meeting people
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p11  a personal profile
 Profil internetowy

grammar: adverbs of degree

 p12  like, would like and look like
  Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie zamknięte),  
Wybór wielokrotny (tekst), 
Transformacje zdań (zadanie otwarte)

Człowiek, Życie prywatne

 p13  WORDLIST 1  pp14–15  REVIEW 1 

2 A GOOD SPORT
 p16  sports  p17  

used to and past 
simple

 p18  listening for gist and detail
 Dobieranie (zdań do wypowiedzi)

vocabulary: extreme and dangerous 
sports, professional sports

 p19  
past continuous and past 
simple

 pp20–21  reading for detail, gist and 
intention

  Wybór wielokrotny, Dobieranie (zdań 
do tekstów)

vocabulary: sports equipment and sports 
events

 p22  talking about a past 
event 

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p23  an email
 E-mail

vocabulary: adjectives

 p24  used to and be used to
  Minidialogi (zadania zamknięte),  
Sety leksykalne (dwa zdania),  
Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem

Sport

 p25  WORDLIST 2  pp26–27  REVIEW 2 

3 WELCOME HOME!
 p28  houses and 
locations 

 p29  present perfect: 
How long? for /since

 p30  listening for gist, intention, 
context and detail; distinguishing fact 
and opinion 

 Wybór wielokrotny 

vocabulary: living in a town 

 p31  present perfect and past 
simple; just, already, yet

 Gramatykalizacja

 pp32–33  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do luk), Uzupełnianie 
streszczenia w języku angielskim

vocabulary: rooms and furniture

 p34  describing a picture
  Rozmowa na podstawie 
ilustracji 

vocabulary: describing a room

 p35  a blog entry
 Wpis na blogu

grammar: so and such

 p36  
  Transformacje zdań (zadanie 
zamknięte),  
Wybór wielokrotny (tekst), 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie zamknięte)

Miejsce zamieszkania

 p37  WORDLIST 3  pp38–39  REVIEW 3

4 STUDY TIME
 p40  school and 
schoolwork

 pp41  past simple and 
past perfect

 p42  listening for detail
 Tekst z lukami, Wybór wielokrotny

vocabulary: the education system

 p43  modals of deduction: 
may/might/could, can’t, must

 pp44–45  reading for gist and detail
  Dobieranie (nagłówków do akapitów), 
Zdania z lukami

vocabulary: teaching and learning; 
technology in education 

 p46  expressing and justifying 
an opinion

  Uzupełnianie luk w dialogu, 
Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p47  a letter of enquiry
 List z zapytaniem

grammar: indirect questions

 p48  
  Sety leksykalne (dwa zdania), 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie zamknięte),  
Słowotwórstwo

Edukacja

 p49  WORDLIST 4  pp50–51  REVIEW 4

pp52–53 TEST PRACTICE 1–4: Rozumienie ze słuchu Zdania z lukami, Dobieranie (zdań do wypowiedzi) • Rozumienie tekstów pisanych Wybór wielokrotny • 
Znajomość środków językowych Minidialogi (zadanie zamknięte), Sety leksykalne (dwa zdania) • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli • Wypowiedź pisemna Wpis na blogu

5 A WORK  
OF ART

 p54  participating 
in culture

 p55  will and going to  p56  listening for gist and detail
  Tekst z lukami (tabela), Wielokrotny 
wybór, Odpowiedzi na pytania

vocabulary: art, phrasal verbs

 p57 must, have to, need to, 
can

  Tłumaczenie fragmentów 
zdań (zadanie otwarte), 
Gramatykalizacja, 
Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 pp58–59  reading for gist and detail
 Wybór wielokrotny 

vocabulary: literature and reading

 p60  arranging to go out
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p61  a competition entry 
  Zgłoszenie do konkursu

grammar: and, but, because 
and so

 p62 
  Wybór wielokrotny (tekst), 
Transformacje zdań (zadanie 
zamknięte), GramatykalizacjaKultura

 p63  WORDLIST 5  pp64–65  REVIEW 5

6 TO SPEND OR  
NOT TO SPEND? 

 p66  shops and 
services, products, 
buying and selling

 p67  comparatives and 
superlatives; as … as, 
too, enough

  Transformacje zdań  
(zadanie otwarte)

 p68  listening for gist, detail, intention 
and context

 Dobieranie (zdań do wypowiedzi)

vocabulary: shopping online, verbs 
and prepositions

 p69  relative clauses  pp70–71  reading for gist and detail 
  Wybór wielokrotny, Uzupełnianie 
streszczenia w języku angielskim

vocabulary: advertising

 p72  in a clothes shop
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p73  a product review
 Wpis na forum 

 p74  fit, match and suit
  Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie zamknięte),  
Minidialogi (zadanie otwarte), 
Słowotwórstwo

Zakupy i usługi

 p75  WORDLIST 6  pp76–77  REVIEW 6

7 BACK TO NATURE
 p78  landscape 
and geographical 
features

 p79  zero and first 
conditional

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p80  listening for gist and detail
  Dobieranie, Zdania z lukami, 
Odpowiedzi na pytania, 
Wybór wielokrotny

vocabulary: weather and climate 

 p81  second conditional 
  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 pp82–83  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do tekstów), Uzupełnianie 
streszczenia w języku polskim

vocabulary: natural disasters 

 p84  stimulus-based 
discussion

  Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

vocabulary: holiday activities

 p85  a paragraph of an essay
 Rozprawka

vocabulary: green issues

 p86  prepositions of place
  Wybór wielokrotny,  
Transformacje zdań (zadanie 
zamknięte),  
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

Świat przyrody,
Podróżowanie i turystyka

 p87  WORDLIST 7  pp88–89  REVIEW 7

8 IT WORKS!
 p90  using 
technical 
equipment

 p91  the passive: 
present simple, 
past simple, present 
perfect, will

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p92  listening for detail and context; 
distinguishing fact and opinion

 Wybór wielokrotny 

vocabulary: technical failures

 p93  reported speech
 Transformacje zdań 

(zadanie otwarte)

 pp94–95  reading for detail
 Dobieranie (zdań do luk)

vocabulary: ICT technology; predictions

 p96  making complaints
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p97  a paragraph of a letter 
to the editor

 List do redakcji

 p98  collocations with invent and 
discover

  Sety leksykalne,  
Minidialogi (zadanie zamknięte), 
Transformacje zdań (zadanie otwarte)

Nauka i technika

 p99  WORDLIST 8  pp100–101  REVIEW 8

pp102–103 TEST PRACTICE 5–8: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie (zdań do luk) •  
Znajomość środków językowych Minidialogi (zadanie otwarte), Transformacje zdań (zadanie zamknięte) • Mówienie Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Wpis na forum

VOCABULARY CHALLENGE, pp108–112 GRAMMAR CHALLENGE, pp108–112

Unit 1 personality adjectives; personality (verb collocations); synonyms, compound words
Unit 2 sportspeople (word formation); verb collocations; collocations with beat and win
Unit 3 location (verb collocations); easily confused words
Unit 4 easily confused words; word formation (nouns)
Unit 5 forms of culture; prepositional phrases
Unit 6 services; polysemous words
Unit 7 adjectives; polysemous words
Unit 8 easily confused words; predictions

Unit 1 verb patterns after stop and try
Unit 2 when with past simple and past continuous
Unit 3 been and gone
Unit 4 when with past simple and past perfect
Unit 5 the difference between must and have to
Unit 6 comparison with less and least
Unit 7 unless
Unit 8 the active and passive

 p104  CULTURE 1: Popular sports
 p105  CULTURE 2: Schools in Australia

 p106  CULTURE 3: Festivals and celebrations
 p107  CULTURE 4: National identity

 pp113–116  SPEAKING TESTS 1–4
 pp117–119  SPEAKING BANK
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