
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)*	  	  

 
marzec: żywienie - artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne, diety i zdrowy styl życia, 
przepisy kulinarne, scenki w restauracji, pytania pośrednie 

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:  
names of foods: 
crops and bakeries, dairy, fruit and 
vegetables, meat, fish and seafood, sweets, 
snacks, spices, beverages, meals, containers, 
recipes and kitchen utensils, diets and 
healthy food, bars and restaurants, ordering 
food 

https://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-food-vocabulary/  
 
https://quizlet.com/3177067/foods-and-nutrition-
vocabulary-flash-cards/  
 
http://www.enchantedlearning.com/wordlist/food.shtm
l - rozszerzony 
 
https://www.ieltsbuddy.com/health-vocabulary.html  

speaking •   Are there any foods that you wouldn't eat as a child 
that you eat now? 

•   Do you cook? If yes, what food do you cook the most 
often? 

•   Do you take vitamin pills? 
•   Do you think a vegetarian diet is better than a diet that 

includes meat? 
•   Do you think fast food, soda and sweets should be 

sold in school cafeterias? 
•   How many calories do most people need every day? 
•   What food can you cook the best? 
•   What have you eaten so far today? 
•   What kind of beverages do you usually drink? 
•   What's your favorite dessert? 
•   What's your favorite kind of food? 
•   Which country's food do you like the most? 
•   Have you ever eaten something that made you ill? 
•   Does your family have any special recipes that are 

passed down from generation to generation? 
•   Do you like trying new foods? What new foods have 

you tried this month? 
•   What is the strangest food you have ever tried? 
•   Are there any foods that bring back special memories 

for you? What are they? 
•   What types of foods do Japanese people eat? Chinese? 
•   Who do you usually go with when you eat out? 
•   How many different types of salad dressing can you 

name? 
•   In what ways have people's eating habits changed over 

the years? 
•   Have you ever had a restaurant cater a party at your 

house? 
•   Why do you think westerners are usually heavier than 

Asians? 
•   Do you like to try new restaurants, or do you prefer to 

go to those you have already been to? Why? 



*	  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.	  	  

•   Do you care what a restaurant looks like, or is the food 
the only thing you care about? 

•   What types of take out food do you enjoy eating? 
•   Do you think fiber is important in your diet? What 

kind of fiber is the best when you are trying to loose 
weight? 

•   Do you think protein is important in a balanced diet? 
What is a good source of protein? 

•   In what way can diet influence our appearance and 
personality? 

Reading https://www.fluentu.com/blog/english/intermediate-
english-vocabulary/ - długie, ale dobre do dyskusji i 
ćwiczenia słownictwa 
 
https://recipes.howstuffworks.com/coffee-facts.htm - 
do youlike coffee? Do you drink it often? What’s your 
favourite? 

Instructions and recipes – reading, listening 
and presenting 

Np. 	  
https://www.bbc.co.uk/food/recipes/turkeysaladwithch
ine_92947  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sP3JmeqNJVc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gjj2n8XovDc  
 
present a recipe – your favourite or some other 

listenings https://www.esolcourses.com/content/topics/food/healt
hy-eating/healthy-eating-lesson-activities.html 

Writing: 
Podst                                                                                     

 

Rozsz 

 
                                                                    

                 
Gramatyka: pytania pośrednie https://www.e-grammar.org/indirect-question/  

http://www.onestopenglish.com/community/lesso
n-share/pdf-content/grammar/grammar-
embedded-question-drill-lesson-
plan/147578.article  



	   	  

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.	  
	  
*** Poniżej kilka prostych porad jak pisać. 
1. Pamiętaj o szyku zdania angielskiego 
Najczęściej występującym szykiem zdania w języku angielskim jest PODMIOT + ORZECZENIE. O ile w 
języku polskim możemy dowolnie przestawiać elementy, nie możemy tak robić w języku angielskim. Zwróć 
uwagę, że poniższe zdania są dopuszczalne w języku polskim (choć niektóre brzmią bardziej poetycko lub 
dziwacznie, to jednak je rozumiesz): 
Mały kotek zjadł dużą rybę. 
Dużą rybę zjadł mały kotek. 
Mały kotek dużą rybę zjadł. 
Zjadł mały kotek dużą rybę. 
W angielskim możemy to zdanie zapisać tylko w jeden sposób: 
The little cat ate the big fish. 
Oczywiście istnieją wyjątki od reguły PODMIOT + ORZECZENIE. Najważniejszą z nich jest konstrukcja 
THERE IS/ARE, w której podmiot znajduje się na drugim miejscu: 
There is a cat on the table. 
Do bardziej zaawansowanych struktur należy szyk przestawny (tzw. “Inversion”), a jako osoba przystępująca do 
matury na poziomie rozszerzonym powinieneś ją znać. Inwersja jest dobrze opisana w książkach Virginii Evans 
“FCE Use of English 1” (jednostka 10) oraz “FCE Use of English 1” (jednostka 12). Proszę jednak 
pamiętać, że inwersję stosujemy w wypracowaniach z umiarem. 
 
2. Stosuj konstrukcje, które znasz dobrze 
Pisząc wypracowanie na poziomie rozszerzonym pamiętaj o tym, by pisać… prosto i przejrzyście. Egzaminator 
ma do poprawienia w danym dniu kilkadziesiąt prac, więc będzie bardzo zadowolony, jeśli przeczyta pracę 
napisaną zrozumiale, bez spiętrzenia dziwacznych konstrukcji i niezrozumiałych zdań. Lepiej wykorzystywać 
konstrukcje gramatyczne, co do których jesteś absolutnie pewien, że znasz je doskonale. Jeśli w pracy nie ma 
błędów, nie tracisz punktów. To takie proste. 
 



3. Nie kalkuj z języka polskiego 
Uczniowie często piszą wypracowanie tak, że zapisują je po polsku, a potem dokonują tłumaczenia na angielski. 
Niekiedy przekładają “słowo w słowo”, a efekty tego są tragiczne. Przykładem może być kalkowanie konstrukcji 
“Ja i moja mama”. Uczniowie utrzymują polski szyk i wychodzi nam: 
*I and my mother. (Lingwiści używają * aby oznaczyć błędne konstrukcje) 
W języku angielskim “I” zawsze znajduje się na końcu: 
My mother and I (went shopping) 
Tom, Mike and I (watched the film) 
Jeśli więc masz problemy z wysłowieniem się, pamiętaj, że zawsze da się daną rzecz wyrazić na różne sposoby. 
Napisz to inaczej. Napisz to prościej. I przede wszystkim – staraj się od razu pisać po angielsku. 
 
4. Stosuj “linkers” i “connectors” 
Wypracowanie nie jest zbiorem niepowiązanych zdań. Niestety wielu uczniów o tym zapomina i często 
powtarza się (zupełnie niepotrzebnie), albo wyskakuje nagle ze zdaniami, które nijak się mają do tego co jest 
przed nimi i co jest po nich. Aby twój tekst był dobrze zorganizowany i wewnętrznie spójny, musisz 
wykorzystywać tzw. “linkers” i “connectors”, czyli wyrazy w rodzaju: “because”, “as”, “since”, “on account of”, 
“due to”, “first”, “second”, “however” itp. Pozwolą ci one tworzyć dłuższe i bardziej złożone zdania, a także 
ułatwią pokazanie relacji zachodzących między zdaniami (kontrastu, sekwencji, przykładu, rezultatu itp.) 
Pomogą ci też połączyć zdania w dłuższe, logiczne sekwencje. 
Musimy tutaj zwrócić uwagę na interpunkcję i dwa problemy z nią związane. Po pierwsze, w angielskim stosuje 
się przecinek o wiele rzadziej niż w języku polskim (i nie umieszcza się go przed “that”!). Po drugie, przecinek 
nie jest jedynym znakiem interpunkcyjnym, jaki możesz użyć w wypracowaniu. Pamiętaj o średniku (;) i 
dwukropku (:), a także o myślniku (–). Wypracowanie, które zawiera różnorodne znaki interpunkcyjne, jest 
łatwiejsze w czytaniu i bardziej atrakcyjne wizualnie. 
 
5. Minimum cztery akapity 
Niezależnie od tego, jakie wypracowanie piszesz, pamiętaj, że musi się ono składać przynajmniej z czterech 
akapitów (po angielsku “paragraphs”). Pierwszy akapit to wprowadzenie (“introduction”), dwa następne 
to rozwinięcie (“body”), a jeden akapit musisz zarezerwować na podsumowanie (“conclusion”). Ponieważ 
limit wyrazów, jakim dysponujesz, nie jest zbyt wielki (200–250 słów), raczej nie zajdzie potrzeba, byś musiał 
skorzystać z piątego akapitu. Pamiętaj też, że wprowadzenie i podsumowanie są krótkie, czyli powinny liczyć 
po 2-3 zdania. Twój plan powinien wyglądać następująco: 
 
6. Jaki rodzaj wypracowania wybrać? 
W puli zadań maturalnych znajdują się cztery typy wypracowań: rozprawka, opowiadanie, opis oraz 
recenzja. Przygotowując się do matury na poziomie rozszerzonym, poświęć przynajmniej 80% czasu na 
ćwiczenie rozprawki, czyli tzw. “For and Against Essay”. Ten rodzaj tekstu występował do tej pory na każdej 
maturze i nic nie wskazuje, aby w tym roku miało być inaczej. Niestety istnieje cień szansy, że CKE zaszaleje i 
rozprawki na maturze nie będzie, więc musisz też zapoznać się z pozostałymi typami zadań. Wykonałam sobie 
zestawienie tematów wypracowań, jakie do tej pory pojawiały się na maturze pisemnej i widać jasno, że na 
pierwszym miejscu jest rozprawka, potem opowiadanie, a za nimi plasuje się opis. Recenzja pojawia się bardzo 
rzadko. 
 
7. Past papers,! 
Najlepszą metodą przygotowania się do każdego egzaminu jest przerobienie arkuszy z lat poprzednich. 
Wszystkie arkusze maturalne można ściągnąć ze strony CKE (znajdują się tutaj) 
 
8. Jak się tego wszystkiego nauczyć? 
Pewnie nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy, jeśli podam, na czym opiera się polska matura rozszerzona. Otóż 
osoby tworzące maturę oparły kryteria oceniania wypracowań na zaleceniach znajdujących się… 
w podręcznikach autorstwa Virginii Evans. Jeśli chcesz się przygotować dobrze do pisania wypracowania na 
maturze rozszerzonej, zaopatrz się w te książki i przerób wskazane rozdziały. Musisz też znaleźć kogoś, kto 
sprawdzi wypracowania. 
 
Virginia Evans “Successful Writing INTERMEDIATE”, Express Publishing 
 
 U6 Describing People 
 U7 Describing Places/Buildings 
 U8 Describing Objects 
 U9 Describing Festivals/Events/Celebrations 



 U10 First-person Narratives 
 U11 Third-person Narratives 
 U12b Reviews 
 U13 “For and Against” Essays 
 U14a Opinion Essays 
Virginia Evans “Successful Writing UPPER-INTERMEDIATE”, Express Publishing 
 U1 Describing People  
 U2 Describing Places/Buildings 
 U3 Describing Objects 
 U4 Describing Festivals/Events/Celebrations 
 U6 Narratives – Stories 
 U10 “For and Against” Essays 
 U11 Opinion Essays 
 U19 Reviews 
Dla osób, które chcą uzyskać bardzo wysoki wynik z egzaminu pisemnego, przydatna będzie trzecia książka z 
tej serii. Proszę się nie zrażać oznaczeniem “Proficiency” – jest bardzo na wyrost, a sam podręcznik ma raczej 
poziom C1. 
Virginia Evans “Successful Writing PROFICIENCY”, Express Publishing 
 U1 Describing People  
 U2 Describing Places/Buildings 
 U3 Describing Objects 
 U4 Describing Festivals/Events/Celebrations 
 U5 Narratives 
 U6 Discursive Essays 
  a. For and Against Essays 
  b. Opinion Essays 
 U9c Reviews 
Zadania:	  

Group	  the	  words	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  



Join	  the	  words	  

	  

	  

	  

Fill	  the	  gaps	  with	  the	  words	  given	  below	  
	  

	  

	  

What	  is	  the	  difference	  between	  

	  

	  

	  



Choose	  the	  right	  word	  

	  

	  

	  

Fill	  the	  gaps	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

Speaking	  



Zad	  1 	   	  

	  

	  

Zad.	  2	  

	  

What	  kind	  of	  food	  do	  	  you	  think	  these	  girls	  
are	  preparing?	  
	  
Do	  you	  like	  spending	  time	  with	  people	  
cooking	  together?	  
	  
Tell	  me	  about	  a	  day	  when	  you	  were	  
preparing	  dinner	  for	  your	  family	  or	  friends	  

	  

	  



	  

	  

Zad.	  3	  

	  



	   	  


