
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)*	  	  

 
maj: podróżowanie i turystyka - środki transportu, orientacja w terenie, 
informacja turystyczna, zwiedzanie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki 

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 holidays, accommodation, journeys 
and trips, sightseeing, rail travel, air travel, 
sea travel, booking tickets, planning a trip, 
rode travel and driving, cycling, accidents, 
idoms and phrasal verbs  
 
Pomocne: 
https://fiszkoteka.pl/zestaw/77801-
vocabulary-bank-travelling-tourism  
 
 

Discussion: 
•   Have  you  ever  been  abroad?  Where  have  you  been?  
•   Could  you  live  in  another  country  for  the  rest  of  your  life?  
•   Describe  the  most  interesting  person  you  met  on  one  of  your  travels.  
•   What  was  your  best  trip.  What  was  your  worst  trip.  
•   Do  you  prefer  summer  vacations  or  winter  vacations?  
•   Do  you  prefer  to  travel  alone  or  in  a  group?  Why?  Do  you  prefer  to  

travel  by  train,  bus,  plane  or  ship?  Do  you  prefer  traveling  by  car  or  
by  plane?  

•   Have  you  ever  been  in  a  difficult  situation  while  traveling?  
•   Have  you  ever  hitchhiked?  If  so,  how  many  times?  
•   If  you  were  going  on  a  camping  trip  for  a  week,  what  10  things  would  

you  bring?  Explain  why.  
•   What  are  some  countries  that  you  would  never  visit?  Why  would  you  

not  visit  them?  
•   What  is  the  most  interesting  city  to  visit  in  your  country?  
•   What  is  the  most  interesting  souvenir  that  you  have  ever  bought  on  

one  of  your  holidays?  
•   When  you  are  on  a  long  car  journey  do  you  play  games  or  sing  

songs  to  occupy  your  time?  
•   What  are  popular  tourist  destinations  in  your  country?  
•   If  you  had  $100,000,  where  would  you  go  on  holiday?  How  about  if  

you  had  $10,000?  What  about  $1,000?  
•   Has  the  airline  ever  lost  your  luggage?  What  happened?  
•   Do  you  think  tourism  will  harm  the  earth?  

  
https://quizlet.com/98588799/advantages-and-disadvantages-of-
mass-tourism-flash-cards/  -  what  is  your  opinion  on  the  subject?  

Reading https://list25.com/25-most-visited-countries-in-the-
world/  
 
read the article and discuss: 
-   Have you visited any of the places mentioned? 

Which ones? 
-   Which places would you like to visit? 
-   According to the list from the article what kind of 

places and sights are interesting or attractive for 
tourists? 

Note down 10 new phrases from the text and try to 
remember them. Use them in a discussion. 
 
http://www.differencebetween.info/difference-
between-travel-and-tourism 
 
according to the text what ere the main differences 
between tourism and travelling? Do you agree with the 
writer? Are you a tourist or a traveler?  
 



Rozszerzona 
https://www.nationalgeographic.com/travel/features/ge
nealogy-heritage-travel-roots-tips/ - travelling inspired 
by genealogy – read, listen and give a short overview 
of the texts.  
Are you interested in this type of travelling? Do you 
know about your family roots that aren’t Polish? 

Listening https://www.examenglish.com/B2/b2_listening_touris
m.htm  
 
https://elt.oup.com/student/oefc/tourism1/c_listening/?
cc=pl&selLanguage=pl – cała seria słuchanek – nie 
najtrudniejsze, ale dobry trening maturalny 

Writing 
Podst 

  
Rozsz 

  
Grammar http://speakspeak.com/english-grammar-

exercises/intermediate/countable-and-uncountable-nouns  
 
http://www.esl-lounge.com/student/grammar/3g52-
countable-or-uncountable-sorting.php  
 
https://www.espressoenglish.net/advanced-english-
prepositions-quiz/  
 
http://www.english-
grammar.at/worksheets/prepositions/prep5.pdf  
 
http://www.english-
grammar.at/worksheets/prepositions/prep4.pdf  
 
http://www.english-
grammar.at/worksheets/prepositions/prep3.pdf  
 
http://www.english-
grammar.at/worksheets/prepositions/prep2.pdf  
 
http://www.english-
grammar.at/worksheets/prepositions/prep006.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.	  	  

	   	  

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.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Choose	  the	  best	  Word	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  



Organize	  the	  words:	  

	  

Tick	  	  true	  or	  false	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  
Zadania:	  

	   	  

	  
1.   How	  do	  you	  think	  these	  people	  are	  feeling?	  
2.   Do	  you	  like	  active	  holidays?	  Why?	  
3.   Tell	  about	  a	  situation	  when	  you	  spent	  a	  day	  with	  your	  parents	  on	  holidays.	  

	  

	  
What	  are	  these	  people	  doing?	  
What	  do	  you	  think	  about	  holidays	  in	  the	  city?	  



Have	  you	  ever	  spent	  holidays	  in	  an	  overcrowded	  place?	  Where?	  What	  were	  your	  feelings?	  
	  
	  

	  które	  z	  typów	  wakacji	  	  są	  najlepsze	  
Twoim	  zdaniem	  dla	  nastolatków?	  Dlaczego?	  Dlaczego	  pozostałe	  nie?	  	  
	  



	  
	  
Do	  you	  like	  sightseeing?	  What	  was	  the	  best	  holiday	  view	  you	  remember?	  
	  Do	  you	  think	  that	  tourists	  movement	  in	  some	  places	  should	  be	  limited	  for	  the	  good	  of	  the	  monuments?	  


