
Wymagania	  na	  podstawie	  Podstawy	  programowej	  kształcenia	  ogólnego	  	  dla	  szkoły	  
podstawowej	  –	  język	  obcy	  oraz	  częściowo	  na	  podstawie	  polecanego	  podręcznika	  „New	  
Matura	  Success	  Intermediate”	  (zadania	  pisemne	  i	  niektóre	  gramatyczne)*	  	  

 
Czerwiec: kultura - dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze, teatr, kino, muzyka, sztuki  wizualne, 
taniec, artyści, wyrażanie opinii, zaimki, formy dzierżawcze 

Zakres materiału 

Propozycje realizacji oprócz podręcznika – uwaga: na 
tym poziomie nauczania lekcje bez podręcznika będą 
bardzo trudne do przeprowadzenia, sugeruję zakupić 

podręcznik i ćwiczenia. 
Podstawowy Rozszerzony**  
Słownictwo: 
music, types of music, instruments, artists, 
literature, theatre, cinema and visual arts, 
painting, sculpture, film, media, giving 
opinions about art, reviews, describing art 
 
http://www.myenglishpages.com/site_php_fi
les/vocabulary-lesson-culture.php  
 
https://quizlet.com/99440899/arts-and-
culture-vocabulary-flash-cards/  
 
https://quizlet.com/110254069/art-culture-
vocabulary-review-flash-cards/  
 
https://quizlet.com/15528012/art-culture-
unit-vocabulary-flash-cards/  
 
 
 
 

Discuss: 
   Can  you  paint?  Draw?  Sculpt?  Play  a  musical  instrument?  
   Do  you  like  modern  art?  
   Do  you  think  music  and  dancing  are  forms  of  art?  cartoons  
and  comics  as  art?  
   Have  you  ever  been  to  any  famous  art  museums?  Have  
you  ever  visited  an  art  museum?  
   What  art  form  do  you  like  best?  
   What  famous  painters  do  you  know?  What  are  they  
famous  for?  
   What  is  art?  
   Who  are  some  famous  artists  in  your  country?  
   Do  you  consider  photography  an  art  form?  
   Have  you  ever  participated  in  any  art  competitions?  
   Do  you  find  Picasso's  work  astonishing  or  weird?  
   Do  you  think  graffiti  is  art?  
   In  your  opinion,  is  design  an  important  part  of  culture?  
   Are  there  people  of  different  cultures  in  your  country?  Are  
you  friends  with  any  of  them?  What  other  cultures  have  you  met  
people  from?  
   What  are  the  five  most  important  values  of  your  culture?  
(For  example,  Family)  
   What  in  your  culture  are  you  most  proud  about?  
   If  you  could  change  one  thing  about  your  culture,  what  
would  it  be?  
   Would  you  ever  consider  marrying  or  dating  someone  
from  another  culture?  
   Do  you  think  "when  in  Rome,  do  as  the  Romans  do"  is  
always  good  advice?  Why  or  why  not?  Have  you  ever  been  in  a  
situation  where  you  felt  you  had  to  "do  as  the  Romans  do"?  
   What  culture  besides  your  own  do  you  admire?  Why?  
   What  is  the  best/most  important  thing  your  culture  has  
given  to  the  world?  
   What  is  the  best/most  important  thing  your  culture/country  
has  adopted  from  another  culture? 

Reading Rozszerzony: 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/what-
is-modern-art  
 
http://www.theartstory.org/definition-modern-art.htm  
-   Do you like and understand modern art? 
-   what modern art pieces do you know? What’s your 

opinion about it? 
-   What are the beginnings of modern art? 
Podstawowa 
https://medium.com/global-perspectives/the-4-stages-of-
culture-shock-a79957726164  
what is culture shock? 
Have you ever experienced culture shock? When and 
where? 

Listening https://www.youtube.com/watch?v=MxIpfAUEBwc  
 
zadania: 
http://ingleseoi.es/c2/eo/P6.pdf  



*	  Proponowany	  plan	  pracy	  jest	  zbudowany	  	  w	  oparciu	  	  o	  podstawę	  programową	  i	  rekomendowane	  przez	  szkołę	  podręczniki,	  
jeżeli	  	  jednak	  używają	  Państwo	  innego	  	  podręcznika	  mającego	  	  dopuszczenie	  MEN,	  treści	  gramatyczne	  i	  leksykalne	  będą	  
takie	  same,	  ponieważ	  każdy	  z	  podręczników	  używany	  w	  szkołach	  musi	  realizować	  program	  MEN.	  Różnice	  mogą	  być	  jedynie	  
w	  kolejności	  tych	  treści,	  czasem	  któryś	  z	  tematów	  gramatycznych	  może	  być	  przedstawiony	  z	  innym	  słownictwem,	  jeżeli	  	  
jedna	  uczeń	  opanuje	  te	  treści	  w	  innym	  układzie	  na	  pewno	  nie	  będzie	  to	  problemem	  na	  egzaminie	  końcowym.	  

**	  Podstawa	  programowa	  dostępna	  na	  stornie	  MEN	  różnicuje	  wymagania	  w	  zależności	  od	  poziomu	  w	  ten	  sposób,	  że	  w	  
poziomie	  rozszerzonym	  na	  tych	  samych	  treściach	  wymaga	  się	  po	  prostu	  znajomości	  szerszego	  	  słownictwa,	  budowania	  
bardziej	  złożonych	  wypowiedzi	  z	  bogatszym	  zakresem	  konstrukcji	  	  gramatycznych.	  	  

inne: 
zadanie do wszystkich: note down the main thought s 
of the speech, note down new phrases, discuss about 
the ideas presented, give your opinion; difficult: try to  
make a tapescript of the text or at least part of it. 
https://www.youtube.com/watch?v=LN820hIQ17Q  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UPk56BR1Cmk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Odbcty42MaM  

Writing: 
Podst 

 
Rozsz 

 
 
 
Grammar -  https://www.grammarbank.com/pronouns-quiz.html  

 
https://www.grammarbank.com/pronoun-quiz.html  
 
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quizzes/cas
es_quiz2.htm  



	   	  

Na	  poziomie	  podst.	  Wymaga	  się	  „w	  miarę	  rozwiniętego	  	  słownictwa”,	  na	  wyższym	  „bogatego”,	  tematy	  są	  
jednak	  takie	  same	  dla	  obu	  poziomów,	  dlatego	  tworzę	  jeden	  plik	  dla	  obu	  poziomów.	  Układ	  tematów	  będzie	  w	  
kolejności	  	  zazwyczaj	  podawanej	  w	  repetytoriach	  do	  matury	  (wzięty	  zresztą	  wprost	  z	  podstawy	  programowej)	  –	  
polecam,	  bo	  większość	  z	  nich	  jest	  naprawdę	  dobrze	  zredagowana	  i	  skutecznie	  przygotowuje	  do	  	  egzaminu.	  	  
	  
Podręcznik	  „My	  matura	  success	  Intermediate”	  przygotuje	  Cię	  bardzo	  	  dobrze	  zarówno	  	  do	  poziomu	  
podstawowego	  jak	  i	  rozszerzonego	  –	  przy	  tym	  drugim	  będę	  sugerowała	  inne,	  dodatkowe	  materiały	  –	  pozwolą	  
Ci	  rozszerzyć	  jeszcze	  bardziej	  słownictwo	  i	  poznać	  nowe	  kolokacje	  i	  frazy.	  	  
W	  razie	  pytań	  lub	  wątpliwości	  napisz	  maila:	  aldonaterlecka@gmail.com.	  Powodzenia	  J	  
	  
Bardzo	  dobra	  strona	  dla	  maturzystów:	  
http://merula.pl/jezyk-‐angielski/	  -‐	  znajdziesz	  tam	  słuchanki	  	  z	  poprzednich	  lat,	  zadania	  pisemne	  i	  słówka	  do	  
uczenia	  się.	  
	  
	  

Zadania:	  

Fill	  the	  gaps:	  

	  

	  



	  

	  
	  



Fill	  the	  gaps:	  
	  

	  
	  

	  

	  

Join	  the	  words	  to	  make	  phrases	  

	  

Fill	  the	  gaps	  

	  
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Zad.	  2	  

	  

1.   What	  is	  street	  art?	  
2.   In	  your	  opinion	  how	  should	  art	  be	  finaced?	  Privately,	  by	  people	  who	  like	  it	  or	  should	  they	  be	  

government	  support	  for	  artists?	  
3.   Tell	  me	  about	  a	  situation	  when	  you	  saw	  a	  street	  art	  performance	  

	  

1.   What	  do	  	  you	  think	  is	  the	  subject	  of	  the	  lesson?	  
2.   Do	  you	  think	  that	  art	  lessons	  should	  be	  organized	  at	  schools	  even	  for	  the	  kids	  who	  don’t	  like	  

it	  or	  aren’t	  interested	  in	  it?	  
3.   Describe	  your	  art	  lesson	  memory	  from	  school	  
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