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

1 FACT AND FICTION
 p4  TV shows  p5  present tenses

 Gramatykalizacja
 p6  listening for gist and detail 

  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Odpowiedzi na pytania

vocabulary: the news, adjectives 
and prepositions 

 p7  past tenses; used to
  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 pp8–9  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do tekstów), Uzupełnianie 
streszczenia w języku angielskim

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 (zadanie 
zamknięte), Słowotwórstwo, 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), Gramatykalizacja

Kultura

 p13  WORDLIST  pp14–15  REVIEW 1

2 FRIENDS  
AND FOES

 p16  friends and 
family; phrasal 
verbs

 Transformacje 
zdań (zadanie 
otwarte)

 p17  determiners: all, 
every, most, some, any, 
no, none, etc.

  Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p18  listening for gist and detail 
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: ending relationships

 p19  future continuous and 
future perfect; future tenses

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

vocabulary: relationships and dating

 p22  negotiating, apologising, 
asking for permission

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli, Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p23  an opinion essay
  Rozprawka wyrażająca 
opinię

 p24  
  Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), Sety leksykalne 
(zadanie zamknięte), Gramatykalizacja, 
Słowotwórstwo

Życie prywatne, Człowiek

 p25  WORDLIST  pp26–27  REVIEW 2

3 WORK AND LEARN
 p28  job mobility, 
employability, job 
market, career; 
word formation

 Słowotwórstwo

 p29  defining relative 
clauses

 p30  listening for gist and detail   
  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny, Tekst z lukami

vocabulary: leadership

 p31  non-defining relative 
clauses

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

 pp32–33  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do luk), Odpowiedzi 
na pytania

vocabulary: temporary jobs, personal data

 p34  describing a picture
  Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p35  a covering letter
 List motywacyjny

 p36  
  Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem, Sety leksykalne (dwa zdania)Praca, Człowiek

 p37  WORDLIST  pp38–39  REVIEW 3

4 HEALTHY MIND,  
HEALTHY BODY

 p40  addictions, 
eating disorders, 
health care system

 Zdania z lukami, 
Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p41  reported speech: 
review

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p42  listening for gist and detail
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: first aid, physical and 
mental state

 p43  reporting verbs
  Tłumaczenie fragmentów 
zdań (zadanie otwarte)

 pp44–45  reading for gist and detail 
  Wybór wielokrotny, Zdania z lukami

vocabulary: emotional and mental well-being

 p46  expressing and justifying 
an opinion

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

 p47  a letter of enquiry
 List z zapytaniem

 p48  
  Wybór wielokrotny, Transformacje 
zdań (zadanie otwarte), 
Gramatykalizacja, SłowotwórstwoZdrowie

 p49  WORDLIST  pp50–51  REVIEW 4

pp52–53 TEST PRACTICE 1–4: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie tekstów pisanych Odpowiedzi na pytania • Znajomość środków 
językowych Słowotwórstwo, Uzupełnianie luk w tekście jednym wyrazem • Mówienie Rozmowa na podstawie ilustracji, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Rozprawka

5 RULES AND 
REGULATIONS

 p54  politics and 
state system, 
public offices

 p55  comparatives  
and superlatives 

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

 p56  listening for intention, context, gist 
and detail

  Wybór wielokrotny, Odpowiedzi na 
pytania

vocabulary: breaking the rules; verbs 
with prepositions

 p57  question tags; indirect 
questions

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

vocabulary: international conflicts

 p60  paraphrasing unknown 
words; speculating about the 
picture

  Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p61  a forum entry 
  Wpis na forum

 p62 
  Sety leksykalne (trzy zdania), Wybór 
wielokrotny, Słowotwórstwo, 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

Państwo i społeczeństwo

 p63  WORDLIST  pp64–65  REVIEW 5

6ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY?

 p66  threats to 
the environment

 p67  third conditional  p68  listening for context, gist and 
detail

  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: protecting the environment; 
prepositional phrases

 p69  conditional sentences 
revision; mixed conditional 
sentences

 pp70–71  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do luk), Zdania z lukami

vocabulary: endangered species

 p72  hypothesising; 
questioning other people’s 
point of view

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p73  a letter to the editor
 List do redakcji

 p74  
  Minidialogi (zadanie zamknięte), 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), SłowotwórstwoŚwiat przyrody

 p75  WORDLIST  pp76–77  REVIEW 6

7GOOD FOOD GUIDE
 p78  describing 
food

 Odpowiedzi na 
pytania

 p79  quantifiers and 
other determiners

  Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p80  listening for gist, context and 
detail

  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny

vocabulary: restaurants and cooking, 
food insecurity; compound adjectives

 p81  expressing necessity  
and ability (past, present, 
future)

 Wybór wielokrotny

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

  Wybór wielokrotny

vocabulary: food waste

 p84  organising a speech  p85  a for and against essay
  Rozprawka za i przeciw

 p86  
  Transformacje zdań (zadanie otwarte), 
Gramatykalizacja, Słowotwórstwo, 
Sety leksykalne (trzy zdania)Żywienie

 p87  WORDLIST  pp88–89  REVIEW 7

8 HOW THINGS 
WORK

 p90  giving 
instructions; 
phrasal verbs

 Zdania z lukami

 p91  passives review  p92  listening for gist and detail
  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny, Tekst z lukami

vocabulary: the future of technology

 p93  impersonal 
constructions with passive 
voice

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

  Dobieranie (nagłówków do akapitów), 
Zdania z lukami

vocabulary: scientific misconceptions

 p96  choosing products; 
talking about technical 
problems

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p97  a letter of complaint
 List z zażaleniem

 p98  
  Sety leksykalne (trzy zdania), 
Gramatykalizacja

Nauka i technika

 p99  WORDLIST  pp100–101  REVIEW 8

pp102–103 TEST PRACTICE 5–8: Rozumienie ze słuchu Tekst z lukami • Rozumienie tekstu pisanego Dobieranie (zdań do luk) •  
Znajomość środków językowych Sety leksykalne (trzy zdania), Gramatykalizacja • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Artykuł

VOCABULARY CHALLENGE, pp108–113 GRAMMAR CHALLENGE, pp108–113
Unit 1 people on television; verb collocations; word formation (noun suffixes)
Unit 2 easily confused words; prepositional phrases; polysemous words
Unit 3 polysemous words; idioms
Unit 4 easily confused words; phrasal verbs; idioms
Unit 5 verb collocations; polysemous words
Unit 6 easily confused words; verb collocations; word families
Unit 7 food-related idioms and phrases; verbs and prepositions
Unit 8 phrasal verbs; phrases with opinion and fact

Unit 1 other uses of tenses
Unit 2 both, either, neither
Unit 3 which with non-defining relative clauses
Unit 4 reported speech 
Unit 5 other uses of question tags 
Unit 6 inversion with conditional sentences
Unit 7 could vs be able to
Unit 8 gerunds and infinitives in the passive

 p104  CULTURE 1: Copyright laws
 p105  CULTURE 2: Stages of life

 p106  CULTURE 3: Social and international 
organisations; children’s rights

 p107  CULTURE 4: Dating across the cultures
 pp114–115  EXTRA ACTIVITIES
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VOCABULARY GRAMMAR 1 LISTENING AND VOCABULARY GRAMMAR 2 READING AND VOCABULARY SPEAKING WRITING ENGLISH IN USE

1 FACT AND FICTION
 p4  TV shows  p5  present tenses

 Gramatykalizacja
 p6  listening for gist and detail 

  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Odpowiedzi na pytania

vocabulary: the news, adjectives 
and prepositions 

 p7  past tenses; used to
  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 pp8–9  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do tekstów), Uzupełnianie 
streszczenia w języku angielskim

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 (zadanie 
zamknięte), Słowotwórstwo, 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), Gramatykalizacja

Kultura

 p13  WORDLIST  pp14–15  REVIEW 1

2 FRIENDS  
AND FOES

 p16  friends and 
family; phrasal 
verbs

 Transformacje 
zdań (zadanie 
otwarte)

 p17  determiners: all, 
every, most, some, any, 
no, none, etc.

  Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p18  listening for gist and detail 
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: ending relationships

 p19  future continuous and 
future perfect; future tenses

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

vocabulary: relationships and dating

 p22  negotiating, apologising, 
asking for permission

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli, Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p23  an opinion essay
  Rozprawka wyrażająca 
opinię

 p24  
  Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), Sety leksykalne 
(zadanie zamknięte), Gramatykalizacja, 
Słowotwórstwo

Życie prywatne, Człowiek

 p25  WORDLIST  pp26–27  REVIEW 2

3 WORK AND LEARN
 p28  job mobility, 
employability, job 
market, career; 
word formation

 Słowotwórstwo

 p29  defining relative 
clauses

 p30  listening for gist and detail   
  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny, Tekst z lukami

vocabulary: leadership

 p31  non-defining relative 
clauses

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

 pp32–33  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do luk), Odpowiedzi 
na pytania

vocabulary: temporary jobs, personal data

 p34  describing a picture
  Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p35  a covering letter
 List motywacyjny

 p36  
  Uzupełnianie luk w tekście jednym 
wyrazem, Sety leksykalne (dwa zdania)Praca, Człowiek

 p37  WORDLIST  pp38–39  REVIEW 3

4 HEALTHY MIND,  
HEALTHY BODY

 p40  addictions, 
eating disorders, 
health care system

 Zdania z lukami, 
Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p41  reported speech: 
review

  Transformacje zdań 
(zadanie otwarte)

 p42  listening for gist and detail
  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: first aid, physical and 
mental state

 p43  reporting verbs
  Tłumaczenie fragmentów 
zdań (zadanie otwarte)

 pp44–45  reading for gist and detail 
  Wybór wielokrotny, Zdania z lukami

vocabulary: emotional and mental well-being

 p46  expressing and justifying 
an opinion

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

 p47  a letter of enquiry
 List z zapytaniem

 p48  
  Wybór wielokrotny, Transformacje 
zdań (zadanie otwarte), 
Gramatykalizacja, SłowotwórstwoZdrowie

 p49  WORDLIST  pp50–51  REVIEW 4

pp52–53 TEST PRACTICE 1–4: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny • Rozumienie tekstów pisanych Odpowiedzi na pytania • Znajomość środków 
językowych Słowotwórstwo, Uzupełnianie luk w tekście jednym wyrazem • Mówienie Rozmowa na podstawie ilustracji, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Rozprawka

5 RULES AND 
REGULATIONS

 p54  politics and 
state system, 
public offices

 p55  comparatives  
and superlatives 

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

 p56  listening for intention, context, gist 
and detail

  Wybór wielokrotny, Odpowiedzi na 
pytania

vocabulary: breaking the rules; verbs 
with prepositions

 p57  question tags; indirect 
questions

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

vocabulary: international conflicts

 p60  paraphrasing unknown 
words; speculating about the 
picture

  Rozmowa na podstawie 
ilustracji

 p61  a forum entry 
  Wpis na forum

 p62 
  Sety leksykalne (trzy zdania), Wybór 
wielokrotny, Słowotwórstwo, 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

Państwo i społeczeństwo

 p63  WORDLIST  pp64–65  REVIEW 5

6ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY?

 p66  threats to 
the environment

 p67  third conditional  p68  listening for context, gist and 
detail

  Dobieranie (zdań do wypowiedzi), 
Zdania z lukami

vocabulary: protecting the environment; 
prepositional phrases

 p69  conditional sentences 
revision; mixed conditional 
sentences

 pp70–71  reading for gist and detail
  Dobieranie (zdań do luk), Zdania z lukami

vocabulary: endangered species

 p72  hypothesising; 
questioning other people’s 
point of view

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p73  a letter to the editor
 List do redakcji

 p74  
  Minidialogi (zadanie zamknięte), 
Tłumaczenie fragmentów zdań 
(zadanie otwarte), SłowotwórstwoŚwiat przyrody

 p75  WORDLIST  pp76–77  REVIEW 6

7GOOD FOOD GUIDE
 p78  describing 
food

 Odpowiedzi na 
pytania

 p79  quantifiers and 
other determiners

  Tłumaczenie 
fragmentów zdań 
(zadanie otwarte)

 p80  listening for gist, context and 
detail

  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny

vocabulary: restaurants and cooking, 
food insecurity; compound adjectives

 p81  expressing necessity  
and ability (past, present, 
future)

 Wybór wielokrotny

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

  Wybór wielokrotny

vocabulary: food waste

 p84  organising a speech  p85  a for and against essay
  Rozprawka za i przeciw

 p86  
  Transformacje zdań (zadanie otwarte), 
Gramatykalizacja, Słowotwórstwo, 
Sety leksykalne (trzy zdania)Żywienie

 p87  WORDLIST  pp88–89  REVIEW 7

8 HOW THINGS 
WORK

 p90  giving 
instructions; 
phrasal verbs

 Zdania z lukami

 p91  passives review  p92  listening for gist and detail
  Odpowiedzi na pytania, Wybór 
wielokrotny, Tekst z lukami

vocabulary: the future of technology

 p93  impersonal 
constructions with passive 
voice

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

  Dobieranie (nagłówków do akapitów), 
Zdania z lukami

vocabulary: scientific misconceptions

 p96  choosing products; 
talking about technical 
problems

  Rozmowa z odgrywaniem 
roli

 p97  a letter of complaint
 List z zażaleniem

 p98  
  Sety leksykalne (trzy zdania), 
Gramatykalizacja

Nauka i technika

 p99  WORDLIST  pp100–101  REVIEW 8

pp102–103 TEST PRACTICE 5–8: Rozumienie ze słuchu Tekst z lukami • Rozumienie tekstu pisanego Dobieranie (zdań do luk) •  
Znajomość środków językowych Sety leksykalne (trzy zdania), Gramatykalizacja • Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego • Wypowiedź pisemna Artykuł

VOCABULARY CHALLENGE, pp108–113 GRAMMAR CHALLENGE, pp108–113
Unit 1 people on television; verb collocations; word formation (noun suffixes)
Unit 2 easily confused words; prepositional phrases; polysemous words
Unit 3 polysemous words; idioms
Unit 4 easily confused words; phrasal verbs; idioms
Unit 5 verb collocations; polysemous words
Unit 6 easily confused words; verb collocations; word families
Unit 7 food-related idioms and phrases; verbs and prepositions
Unit 8 phrasal verbs; phrases with opinion and fact

Unit 1 other uses of tenses
Unit 2 both, either, neither
Unit 3 which with non-defining relative clauses
Unit 4 reported speech 
Unit 5 other uses of question tags 
Unit 6 inversion with conditional sentences
Unit 7 could vs be able to
Unit 8 gerunds and infinitives in the passive

 pp116–119  SPEAKING TESTS 1–4
 pp120–122  SPEAKING BANK
 p123   TEST EACH OTHER Student A

 pp124–128  WRITING BANK
 p129  TEST EACH OTHER Student B
 pp130–137  GRAMMAR REFERENCE

 pp138–144  LEXICAL PATTERNS
 pp145–158  AUDIOSCRIPT
 p159   IRREGULAR VERBS
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