
Program nauki języka angielskiego - poziom B2 
 (dla grup kontynuujących naukę jęz. angielskiego po zakończeniu kursu na modułach M6-M9) 

 

Moduł 10* 
Podręcznik: Gold First Exam Maximiser with Key - Units 1-7 

Na zakończenie Modułu 10* (30 godzin zajęć) Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wyszczególnione 
poniżej. 

Sprawności językowe Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 
powtórzenie 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których 

autorzy reprezentują określone 
stanowiska i poglądy na temat:  
- muzyki, sztuki i mediów 
- hobby 
- techniki  
- podróżowania 
- ochrony środowiska 

 wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać list (Transactional letter) 
podając informację lub z prośbą o 
informację 

 napisać recencję (Review) 

Student zna:  
 słownictwo służące do opowiadania 

o swoich zainteresowaniach (Music, 
Arts, Hobby)  

 słownictwo służące do 
wypowiadania się na temat 
wynalazków i najnowszych osiągnięć 
techniki oraz na temat problemów 
związanych z ekologią i ochroną 
środowiska (Technology& 
Environment) 

 słownictwo potrzebne do 
opowiadania o ciekawych miejscach 
i planach związanych z podróżami 
(Travel) 

 słownictwo potrzebne do 
recenzowania wydarzeń 
kulturalnych lub produktów 
(Review) 

 

Student potrafi: 
 mówić o czynnościach zwyczajowych 

w teraźniejszości i przeszłości 
 mówić o przeszłości używając czasów 

Simple Past, Present Perfect i Present 
Perfect Continuous 

 stosować czasy przeszłe typowe dla 
opowiadań (NarrativeTenses) oraz 
odpowiednie spójniki i budować 
zdania względne 

 mówić o przyszłości używając różnych 
struktur (going to, will, Pres Cont)  

 wyrażać porównania 
 poprawnie stosować: przedimki 

(Articles)  
 używać przymiotników i przysłówków 

(w tym: hardly ever, hardly anybody, -
ed vs. -ing) 

 rozróżniać rzeczowniki policzalne I 
niepoliczalne i stosować do nich 
odpowiednie określniki ilościowe 

 używać czasowników modalnych do 
wyrażenia przypuszczeń  w 
teraźniejszości i przeszłości 
(speculation & deduction in past and 
present) 

 używać zdań w stronie biernej 
 używać struktur z czasownikami w 

bezokoliczniku lub z końcówką  
-ing. (Infinitives vs -ing forms) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program nauki języka angielskiego - poziom B2 
(dla grup kontynuujących naukę jęz. angielskiego po zakończeniu kursu na modułach M6-M9 

 

Moduł 11* 
Podręcznik: Gold First Exam Maximiser with Key - Units 8-14 

Na zakończenie Modułu 11* (30 godzin zajęć) Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wyszczególnione 
poniżej. 

Sprawności językowe Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których autorzy 

reprezentują określone stanowiska i 
poglądy na temat:  
- pracy 
- sportu 
- akcji charytatywnych  
- przestępczości 
- sposobów uczenia się 
- reklamy  

 wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać list motywacyjny (Letter of 
Application) 

 napisać esej prezentujące jego 
poglądy na tematy podane powyżej. 

Student zna:  
 słownictwo pozwalające mówić o 

planach związanych z pracą (Work) 
 słownictwo pozwalające 

rozmawiać o popularnych 
sportach i powiązanych akcjach 
charytatywnych (Sports & Charity) 

 słownictwo pozwalające 
wypowiadać się na temat różnych 
form przestępczości we 
wspólczesnym świecie (Crime) 

 Słownictwo zwiążane z reklamą i 
marketingiem (Advertising) 
 

Student potrafi: 
 rozróżniać rzeczowniki policzalne I 

niepoliczalne  (np. news, audience 
itp) w połączeniu z czasownikami w 
liczbie pojedynczej lub mnogiej 

 relacjonować czyjeś słowa używając 
mowy zależnej oraz “Reporting 
verbs” np. suggest, warn, insist itp 

 budować zdania warunkowe – 
Conditionals: 0, 1, 2, 3 

 używać czasowników modalnych do 
wyrażenia przyzwolenia, zakazu, 
konieczności,  

 mówić o sytuacjach hipotetycznych 
w przeszłości (wish, if only, it’s time, 
I’d rather) 

 używać zaimków względnych 
(reflexive pronouns) 

 poprawnie używać It i There jako 
podmiotu zdania  

 
 

 

 

Sprawności językowe Materiał leksykalny Materiał gramatyczny 

Student potrafi:  
 zrozumieć teksty, w których autorzy 

reprezentują określone stanowiska i 
poglądy na temat:  
- pracy 
- sportu 
- akcji charytatywnych  
- przestępczości 
- sposobów uczenia się 
- reklamy  

 wypowiadać się na tematy 
wymienione powyżej 

 napisać list motywacyjny (Letter of 
Application) 

 napisać esej prezentujące jego 
poglądy na tematy podane powyżej. 

Student zna:  
 słownictwo służące do opisywania 

relacji w rodzinie oraz porównania 
różnych stylów życia (Family & 
Lifestyle) 

 słownictwo służące do wypowiadania 
się na temat miejsc i gatunków 
wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa (Cultural & Natural 
Heritage) 

 słownictwo pozwalające mówić o 
dotychczasowej i planowanej 
edukacji oraz planach związanych z 
pracą (Education & Work) 

 podstawowe słownictwo z zakresu 
matematyki, geometrii, chemii i fizyki 
(Technical Lessons 1a-4a) 

 przymiotniki i przysłówki ćwiczone w 
rozdziałach 1-3 podręcznika 
 

Student potrafi: 
 rozróżniać rzeczowniki policzalne I 

niepoliczalne  (np. news, audience 
itp) w połączeniu z czasownikami w 
liczbie pojedynczej lub mnogiej 

 relacjonować czyjeś słowa używając 
mowy zależnej oraz “Reporting 
verbs” np. suggest, warn, insist itp 

 budować zdania warunkowe – 
Conditionals: 0, 1, 2, 3 

 używać czasowników modalnych do 
wyrażenia przyzwolenia, zakazu, 
konieczności,  

 mówić o sytuacjach hipotetycznych 
w przeszłości (wish, if only, it’s time, 
I’d rather) 

 używać zaimków względnych 
(reflexive pronouns) 

 poprawnie używać It i There jako 
podmiotu zdania  
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