
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)*	  	  

 
kwiecień: zakupy i usługi - rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, 
korzystanie z usług, składnia czasowników 

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:  
types of shops, in the shop, complaning, 
buying clothes, services, sales and bargains, 
money vocabulary, advertising, trading  
 

https://quizlet.com/182805520/shopping-services-
flash-cards/  
 
rozsz: https://quizlet.com/135919032/shopping-for-
services-flash-cards/  
 
https://quizlet.com/88031977/b1-b2-vocabulary-
shops-shopping-flash-cards/  
 
https://quizlet.com/19952177/shopping-vocabulary-
flash-cards/  
 
https://quizlet.com/64590246/express-publishing-
matura-repetytorium-pr-vocabulary-bank-7-shop-
services-flash-cards/  

Speaking •   Where is your favorite place to shop for clothes? 
•   What products do you prefer to shop online for? 
•   What products do you prefer to shop in stores for? 
•   How do you feel about sales people following you and 

helping you when you shop? 
•   How do you feel about shopping at department stores or 

malls? 
•   Do you think that men and women have different 

feelings about shopping? 
•   If you are buying an expensive item, do you compare 

prices at several shops and the internet? 
•   Some shops sell second-hand goods, have you ever used 

them? 
•   Have you ever bought something and then never really 

used it? What was it and why didn't you use it? 
•   When you shop is it customary to haggle in your 

country? Are you any good at haggling? 
•   Do you think people can become addicted to shopping? 
•   Are you more likely to use large retail chains of shops 

or independent shops/sole traders? What are the 
characteristics, advantages and disadvantages of both 
styles of retailer? 

•   How likely would you be to buy them on the internet. 
Explain why. : a computer program, fresh fruit and 
vegetables, tickets to the cinema, clothes, small 
technology like an mp3 player, large technology like a 
computer or a TV, airline tickets, hotel reservations, a 
complete package holiday, a CD or books.	  

	  
	  



reading http://www.bbc.com/news/magazine-21537359 -  
read and answer: 
-   What are main technics to  Get people buy more? 
Name them and explain briefly how they work. 
-   Have you ever seen these technics used in a 

shop? Where? 
https://www.nytimes.com/2017/12/29/business/holida
y-shopping-13th-
month.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FShoppi
ng%20and%20the%20Retail%20Industry&action=clic
k&contentCollection=timestopics&region=stream&m
odule=stream_unit&version=latest&contentPlacement
=1&pgtype=collection  
 

-   write down 10 new phrases and use them in a 
brief overview of the article 

-   form main thoughts of the text 
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationsco
uncil/2017/06/20/the-future-of-retail-how-well-be-
shopping-in-10-years/#610e8d8e58a6  

-   do you agree with the predictions from the 
article? 

-   Which ones do  you like? Which are not very 
good for you? 

Listening https://www.youtube.com/watch?v=Y35Wa-UQxMQ  
 - what is concious consumerism? 
 - do you think the presenter is right about the 
influence women might have by simply shopping? 
 - have you ever boycotted any product? Why? 
 - note down 3 examples of companies which involved 
ideas into their business. How did they do it? 
 - what is girlcotting? 
- did the action “skip starback Saturday” gave the 
expected effect? 
- do  you agree with the ideas the presenter is 
promoting? 

Grammar: składnia czasowników Easy: 
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/pre-
intermediate-verb-patterns  
 
http://www.learn-english-
today.com/lessons/lesson_contents/exercises/verb-
patterns_quiz1.html  

Writing 
Podst 



*	  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.	  	  

	   	  

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	  

 
Rozsz 

 
 



	  
Bardzo	  dobra	  strona	  dla	  maturzystów:	  
http://merula.pl/jezyk-‐angielski/	  -‐	  znajdziesz	  tam	  słuchanki	  	  z	  poprzednich	  lat,	  zadania	  pisemne	  i	  słówka	  do	  
uczenia	  się.	  
	  
Fill	  the	  gaps:	  

	  

	  

	  

Choose	  the	  right	  word	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

Zad.	  2	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

What	  do	  you	  think	  the	  girl	  is	  buying?	  
	  
What	  are	  the	  advantages	  and	  
disadvantages	  of	  paying	  by	  card?	  
	  
When	  was	  the	  last	  time	  you	  or	  somebody	  
you	  know	  have	  bought	  clothes	  for	  bigger	  
amount	  of	  money?	  

	  

	  

	  


