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

1 THE IMAGE 
MAKERS

 p4  appearance  p5  present simple and 
present continuous

 p6  listening for detail
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: clothes and fashion

 p7  verb + -ing form / 
infinitive

 pp8–9  reading for gist and detail
   Dobieranie (nagłówków do akapitów), 
Odpowiedzi na pytania 

vocabulary: fashion industry, ethical issues

 p10  describing a picture
   Rozmowa  
na podstawie ilustracji

 p11  an email about a person

grammar: the order of 
adjectives

   E-mail z opisem osoby

 p12  
  Wybór wielokrotny (tekst), 
Gramatykalizacja, Tłumaczenie 
fragmentów zdań Człowiek

 p13  WORDLIST 1  pp14–15  REVIEW 1 

2 WORK AND PLAY
 p16  jobs and 
typical activities

 p17  present perfect 
and present perfect 
continuous

 p18  listening for intention and detail
  Wybór wielokrotny, Zdania z lukami, 
Odpowiedzi na pytania

vocabulary: workplaces

 p19  past modals of 
deduction

 pp20–21  reading for gist and detail
  Dobieranie (nagłówków do akapitów, zdań 
do akapitów), Uzupełnianie streszczenia 
w języku polskim 

vocabulary: career advising

 p22  a job interview
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p23  a job application
  List formalny

 p24  
  Transformacje zdań (zadanie 
zamknięte), Tłumaczenie fragmentów 
zdań (zadanie otwarte), Uzupełnianie 
luk w tekście jednym wyrazem

Praca

 p25  WORDLIST 2  pp26–27  REVIEW 2 

3 ESCAPE!
 p28  holidays and 
travel

 p29  narrative tenses  p30  listening for context, gist 
and detail

 Wybór wielokrotny 

vocabulary: phrasal verbs, tourism

 p31  question forms: object 
and subject questions

 pp32–33  reading for detail, coherence
and cohesion

 Dobieranie (zdań do luk), Zdania z lukami 

vocabulary: means of transport, accidents

 p34  at a tourist information 
office, making a reservation

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p35  an article
 Artykuł

 p36  
  Minidialogi (zadanie zamknięte),  
Transformacje zdań (zadanie otwarte), 
Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem

Podróżowanie i turystyka

 p37  WORDLIST 3  pp38–39  REVIEW 3

4 A NEW REALITY
 p40  technology, 
digital skills

 pp41  future forms: 
will, going to, present 
simple, present 
continuous, future 
continuous

 p42  listening for context, intention, 
gist and detail, distinguishing fact 
and opinion

 Wybór wielokrotny, Zdania z lukami

vocabulary: inventions, collocations 
with make / take / do

 p43  future time clauses
 Transformacje zdań 

(zadanie otwarte)

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

vocabulary: space travel 

 p46  a stimulus-based 
discussion

  Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego, 
Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p47  a letter to the editor
 List do redakcji

 p48  
  Tłumaczenie fragmentów zdań, Test 
luk sterowanych, Uzupełnianie dialoguNauka i technika

 p49  WORDLIST 4  pp50–51  REVIEW 4

pp52–53 TEST PRACTICE 1–4: Rozumienie ze słuchu Dobieranie (zdań do wypowiedzi), Zdania z lukami • Rozumienie tekstów pisanych Wybór wielokrotny 
• Znajomość środków językowych Słowotwórstwo, Sytuacje w języku polskim • Mówienie Rozmowa na podstawie ilustracji • Wypowiedź pisemna Wpis na blogu, Artykuł

5 FOOD 
FOR THOUGHT!

 p54   food items, 
describing food

 p55  articles a/an, the, 
zero article

 p56  listening for gist and detail
 Zdania z lukami, Wybór wielokrotny

vocabulary: food and diet

 p57 some, any, much, many; 
a few, a little; a lot of

 pp58–59  reading for detail, distinguishing 
fact and opinion

 Wybór wielokrotny, Zdania z lukami 

vocabulary: meals and preparing food

 p60  ordering food
  Rozmowa 
z odgrywaniem roli

 p61  an email with 
an invitation

  E-mail z zaproszeniem

 p62 
  Sety leksykalne (zadanie zamknięte), 
Minidialogi (zadanie otwarte), 
Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem

Żywienie

 p63  WORDLIST 5  pp64–65  REVIEW 5

6 CRIME SCENE
 p66  crimes and 
criminals

 p67  reported 
statements

 p68  listening for detail
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Odpowiedzi na pytania

vocabulary: cybercrime

 p69  reported questions  pp70–71  reading for detail, coherence 
and cohesion, order of information

  Dobieranie zdań do luk, Zdania z lukami

vocabulary: law and justice

 p72  reporting news
  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p73  a forum entry
  Wpis na forum 

 p74  
   Minidialogi, Tłumaczenie fragmentów 
zdań, Wybór wielokrotny (tekst) Państwo i społeczeństwo

 p75  WORDLIST 6  pp76–77  REVIEW 6

7 BODY AND MIND
 p78  parts of the 
body, illnesses, 
symptoms and 
treatments

 p79  second 
conditional, It’s (high/
about) time, I’d rather / 
I wish / If only (present 
and future wishes)

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte) 

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

vocabulary: antibiotics

 p81  third conditional, I wish / 
If only (past regrets)

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte) 

 pp82–83  reading for detail, coherence 
and cohesion

  Dobieranie zdań do luk, Uzupełnianie 
streszczenia w języku angielskim

vocabulary: the human brain

 p84  at the doctor’s, 
at a chemist’s, giving advice

   Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p85  a letter of complaint
   List z zażaleniem

 p86  
  Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie zamknięte), Transformacje 
zdań (zadanie otwarte), Uzupełnianie 
luk w tekście jednym wyrazem, 
Sytuacje w języku polskim

Zdrowie

 p87  WORDLIST 7  pp88–89  REVIEW 7

8 A MATERIAL 
WORLD

 p90  money and 
banking

 p91  the passive  p92  listening for intention, gist 
and detail, drawing conclusions

  Wybór wielokrotny, Tekst z lukami 

vocabulary: collecting things

 p93  have something done
  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 pp94–95  reading for gist and opinion, 
drawing conclusions, distinguishing fact 
and opinion

   Dobieranie (zdań do tekstów), Wybór 
wielokrotny, Odpowiedzi na pytania

vocabulary: consumer lifestyle

 p96  a stimulus-based 
discussion, answering 
the two questions

   Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego

 p97  a for and against essay
  Rozprawka

 p98  
  Wybór wielokrotny (tekst),  
Transformacje zdań (zadanie otwarte), 
Minidialogi (zadanie otwarte), 
Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem

Zakupy i usługi

 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 Wybór wielokrotny (tekst), Transformacje zdań (zadanie otwarte) • Mówienie Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna E-mail, Rozprawka

VOCABULARY CHALLENGE, pp108–114 GRAMMAR CHALLENGE, pp108–114

Unit 1 verb collocations; collocations; gradable and non-gradable adjectives
Unit 2 work adjectives; easily confused words; word formation (noun and adjective suffixes)
Unit 3 travel idioms; collocations; prepositional phrases
Unit 4 internet security; word formation (prefixes)
Unit 5 food adjectives; phrasal verbs; easily confused words
Unit 6 verb collocations; word formation (negative adjectives); word formation (nouns)
Unit 7 body idioms; idioms and collocations; idioms with mind, brain, head
Unit 8 money idioms; easily confused words

Unit 1 verb patterns after remember, forget and stop
Unit 2 present perfect simple and present perfect continuous usage
Unit 3 verb + preposition in questions
Unit 4 present perfect in the future time clauses
Unit 5 in bed and in the bed, etc.
Unit 6 when with past simple and past perfect
Unit 7 reporting orders, requests and promises
Unit 8 passives – verbs with two objects

 p104  CULTURE 1: greetings across the world
 p105  CULTURE 2: world religions

 p106  CULTURE 3: traffic and transport
 p107  CULTURE 4: consumer rights

 pp115–119  SPEAKING TESTS 1–4
 pp120–121  SPEAKING BANK
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