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Wstęp

Drodzy Nauczyciele!

Już w tym roku gimnazjaliści będą musieli zmierzyć się z egzaminem na

nowych zasadach, wynikających z reformy programowej z 2009 roku.

Publikacja Egzamin gimnazjalny – Repetytorium służy jak najlepszemu 

i najbardziej kompleksowemu przygotowaniu uczniów do wszystkich

części egzaminu – rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych, wypowiedzi

pisemnej, a także znajomości funkcji i środków językowych.

W odróżnieniu od egzaminu maturalnego, egzamin gimnazjalny nie

zawiera części ustnej. Wielu pedagogów zatem, zdając sobie sprawę 

z kształtu egzaminu, będzie dążyć do przygotowania uczniów głównie 

w zakresie obszarów testowania, i być może zapomni o konieczności

harmonijnego rozwijania wszystkich sprawności językowych. Aby uniknąć

tej niekorzystnej dla ucznia sytuacji, proponuję przyjrzeć się niniejszym

scenariuszom, których celem jest zachęcenie nauczycieli korzystających 

z Repetytorium do uzupełnienia publikacji o zadania służące doskonaleniu

sprawności mówienia. Takie ćwiczenia nie tylko pomogą w równomiernym

rozwoju językowym ucznia, ale będą również stanowić ciekawy

przerywnik w rozwiązywaniu zadań składających się na arkusz

egzaminacyjny. Co ważne, przygotowanie proponowanych ćwiczeń nie

wymaga od nauczyciela zbytniego wysiłku, natomiast przynosi pożądane

efekty.

Z życzeniami wielu sukcesów w pracy z młodzieżą gimnazjalną

Joanna Gołąb

3
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Scenariusz 1

4

Uczniowie wykonują ćw. 1–4 na str. 4. 1

Poziom podstawowy

Wykonywanie kilku podobnych ćwiczeń może być monotonne, warto zatem
przeplatać je krótkimi grami leksykalnymi. Jedną z nich jest gra word chain
(„łańcuch wyrazów”), podczas której nauczyciel określa zakres tematyczny, np.
clothes, a uczniowie podają należące do niego słowa, np. 

Uczeń 1: jacket
Uczeń 2: shop
Uczeń 3: suit itd. 

Uczniowie mogą korzystać z podręcznika, aby łatwiej im było przypomnieć sobie
właściwe wyrazy. 

2
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1

Bardziej rozpowszechniona
wersja gry ma trudniejsze
zasady – uczeń 2 musi
wymienić wyraz rozpoczyna-
jący się od ostatniej litery
wyrazu wypowiedzianego
przez ucznia 1. 

Komentarz

Po wykonaniu wszystkich zadań ze str. 4 można przeprowadzić dłuższe
ćwiczenie, mające na celu utrwalenie nowego materiału leksykalnego. Należy
przynieść do szkoły zdjęcia dwóch postaci (najlepiej wycięte z czasopism), które
można opisać, używając nowo poznanych słów i wyrażeń odnoszących się do
wyglądu (wiek, wzrost itp.) oraz ubioru (obuwie, dodatki itp.). 

Następnie nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy: A i B, i prosi grupę A, aby
wyszła na chwilę z klasy. W tym czasie pozostali uczniowie (grupa B) mają sobie
wyobrazić, że są naocznymi świadkami włamania, i przyglądają się uważnie
jednemu ze zdjęć, na którym widnieje włamywacz/włamywaczka. Jeśli to
konieczne, mogą ustalić w grupie, jakie słowa są potrzebne do opisu postaci.
Następnie grupa B opuszcza klasę, wchodzi zaś grupa A. Nauczyciel powtarza
procedurę z innym zdjęciem, niż to, które widziała grupa B, a potem zaprasza
grupę B do środka, i prosi jej członków, aby usiedli w parach z uczniami A.
Uczniowie A przyjmują rolę policjantów; ich zadaniem jest po pierwsze
wypełnienie kwestionariusza ze str. 4 (ćw. 5), a po drugie – zanotowanie opisu
włamywacza/włamywaczki. Przykładowy dialog mógłby brzmieć następująco:

Policjant: What’s your first name?
Świadek: Katarzyna.
Policjant: And your surname?
Świadek: Rakowska.
(........)
Policjant: Who did you see then?
Świadek: I think it was a young woman, around 25 years old. She had long blond 

hair ...

Po tym, jak uczeń z grupy A zakończy rozmowę z uczniem z grupy B, uczniowie
zamieniają się rolami (świadek przyjmuje rolę policjanta, a policjant rolę
świadka). Następnie uczniowie A i uczniowie B siadają oddzielnie i wspólnie
tworzą w grupach rysopis przestępcy. Jeśli chcą, oprócz tekstu mogą stworzyć
odpowiedni rysunek. 

3

Gra „łańcuch wyrazów” pozwala na przyswojenie sobie brzmienia nowych słów 
i ich przynależności tematycznej. Kilkusekundowy limit czasu pozwoli sprawniej
przeprowadzić grę i sprawi, że będzie większym wyzwaniem. Ćwiczenie to
świetnie sprawdza się jako przerywnik między kolejnymi ćwiczeniami
leksykalnymi lub jako rozgrzewka językowa.

WARIANT

Jeśli nauczyciel nie ma przy sobie żadnych materiałów graficznych, może
narysować na tablicy proste szkice dwóch postaci, które zaprezentuje obu gru-
pom. Rysunki najlepiej naszkicować przed lekcją i przykryć dwiema dużymi
kartkami papieru przyklejonymi do tablicy. 
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1 
Uczniowie wykonują ćw. 6–12 na str. 5. 4

Po wykonaniu ćwiczeń na str. 5, warto zaproponować uczniom zadanie
związane z wypełnianiem ankiety. Uczniowie mają sobie wyobrazić, że
wybierają się na trzytygodniowe kolonie letnie. W tym okresie będą dzielić
pokój z wybraną osobą z klasy. Ich zadaniem jest opracowanie kwestionariusza,
dzięki któremu łatwiej im będzie zdecydować, z kim najchętniej zamieszkaliby
na kolonii. Ankieta powinna zawierać pytania odnoszące się do cech charakteru
i zainteresowań uczniów. Nauczyciel może zaproponować poniższy schemat
(uczniowie powinni uzupełnić zdania według własnego uznania, a w luki 
w kolumnach wpisać imiona uczniów):

5
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7

1 
Pytanie Uczeń 1

(...................)
Uczeń 2
(...................)

Uczeń 3
(...................)

Uczeń 4
(...................)

Are you
a ............
(messy) person?

Are you
a ............
(talkative) person?

Are you
a ............
(moody) person?

Do you like
...................
(listening to music)?

Do you like
...................
(watching TV)?

Do you like
...................
(playing computer
games)?

Po przygotowaniu przez uczniów ankiety, nauczyciel prezentuje sposób jej
przeprowadzenia:

Nauczyciel: Are you a messy person?
Uczeń: I’m not sure...

Nauczyciel: Well, how often do you tidy your room?
Uczeń: Two or three times a week.

Nauczyciel: Do you sometimes eat in your room?
Uczeń: Hmmm... I sometimes have a Coke or crisps.

Nauczyciel: Well, that’s OK then. And do you like listening to music?
Uczeń: Yes, but I usually use headphones. itd.

Nauczyciel tłumaczy, że warto zadawać rozmówcy dodatkowe pytania, które
pomogą w podjęciu decyzji. Słuchając kolegi/koleżanki, uczniowie powinni robić
zwięzłe notatki z każdej odpowiedzi.

6

Kiedy uczniowie zakończą uzupełnianie ankiety, wracają na swoje miejsca 
i informują kolegę/koleżankę z ławki, kogo wybierają na współlokatora/
współlokatorkę, oraz uzasadniają swoją decyzję. Następnie samodzielnie piszą
krótki tekst, przedstawiając powody swojego wyboru. Na koniec lekcji
nauczyciel może utworzyć ranking najchętniej wybieranych współlokatorów 
i współlokatorek.

7

Prezentacja modelu
wypowiedzi ustnej stanowi
istotny etap przygotowania
uczniów do wypełnienia
ankiety. Model powinien
uzmysłowić uczniom, że mają
nie mechanicznie zadawać
pytania i notować odpowiedzi,
ale przede wszystkim uzyskać
informacje, które pozwolą im
podjąć decyzję. Nauczyciel
powinien zatem zachęcić
uczniów do nieco
swobodniejszej komunikacji.

Komentarz
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Uczniowie wykonują ćw. 1–5 na str. 30.

Poziom podstawowy
Scenariusz 2

8

1

Aby utrwalić nazwy zawodów i związanych z nimi czynności, nauczyciel może
zapoznać uczniów z grą językową Guess the job. Nauczyciel proponuje uczniom,
aby napisali kilka pytań, które mogliby zadać, aby odgadnąć zawód danej osoby.
Oto przykładowe pytania:

2
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2

Nauczyciel rozdaje uczniom nazwy wybranych zawodów ze str. 30. Najlepiej
przygotować je na oddzielnych karteczkach, gdyż uczniowie będą pracować 
w parach i sięgać po nie na przemian. 

3

Jeśli nauczyciel nie zdąży
przygotować tabelki,
wystarczy, że napisze
nazwy zawodów na kartce,
wykona kilka kopii kartki 
i potnie ją na prostokąty.

Komentarz

baker astronaut actor

nurse postman farmer

chef doctor ballerina

painter teacher dentist

#
Oto przykładowy dialog między uczniami:

Uczeń 1: Do you work in a building?
Uczeń 2: It depends. I can work in a building or outdoors.
Uczeń 1: Do you have to wear a uniform?
Uczeń 2: No, not normally ...
Uczeń 1: Hmmm ... Do you work from 9 to 5?
Uczeń 2: Not really. I can work during the day or at night. It all depends on the

project.
Uczeń 1: Are you a painter?
Uczeń 2: No. 
Uczeń 1: Do you earn a lot of money?
Uczeń 2: Yes, quite often I do.
Uczeń 1: Are you famous?
Uczeń 2: Yes, a lot of people who do my job are famous.
Uczeń 1: Then you must be an actor!
Uczeń 2: That’s correct.   

1. Do you work in a building or outdoors?
2.  Do you have to wear a uniform?
3. Do you work with people or machines?
4. Do you sometimes work at night?
5. Do you have to study long before you get the qualifications? itp.
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Kiedy uczniowie zakończą grę, czas wprowadzić bardziej rozbudowane
ćwiczenie doskonalące sprawność mówienia. Jego pierwszym etapem jest
„burza mózgów”, podczas której uczniowie notują zalety związane 
z wykonywaniem danego zawodu. Należy przygotować cztery kartki formatu
A4 i na każdej z nich napisać nazwę zawodu, np. astronaut, baker, postman
i teacher (jeśli grupa jest dość liczna, można zwiększyć liczbę zawodów).
Nauczyciel rozdaje trzy kartki wybranym uczniom, jedną zaś zachowuje dla
siebie. Każda z osób ma za zadanie opisać pozytywną stronę wykonywania
danego zawodu, np.

4

Jeśli grupa jest dość liczna lub
nauczycielowi wydaje się, że
pracując indywidualnie ucznio-
wie mogą mieć trudność ze
sformułowaniem zdań,  można
podzielić uczniów na pary. 
W ten sposób 14-osobowa
grupa wynotuje po siedem
zalet dla każdego zawodu.
Można także wyznaczyć limit
czasu przysługujący każdej
osobie lub parze, gdyż ważne
jest, aby ćwiczenie było
wykonywane sprawnie, a kartki
przekazywane dalej w tym
samym czasie.

Aby upewnić się, że uczniowie rozumieją, na czym polega zadanie, nauczyciel
może zapisać zdania na tablicy i wyjaśnić, że nie należy się zbytnio koncentrować
na ich brzmieniu. Teraz uczeń, który miał przy sobie kartkę z zawodem
astronauty, przekazuje ją uczniowi, który opisywał zawód piekarza itd. Ważne,
żeby uczniowie nie powtarzali zalet wymienianych przez innych. Na koniec jedna
z kartek mogłaby wyglądać następująco:

5

Komentarz

astronaut
- never has to do boring office tasks

postman
- can be outdoors while at work

and meet people

baker
- works at night so can do things

in the afternoon when others are 
working

teacher
- never stops learning

astronaut
- never has to do boring office tasks
- doesn’t work from 9 to 5
- does something exciting
- can become famous
- doesn’t develop a boring routine
- can experience things others can’t
- can meet some extraordinary

people
- earns a lot of money
- can retire early

Nauczyciel zbiera kartki i puszcza je w obieg po klasie, aby uczniowie mogli
przeczytać ich treść. Następnie tłumaczy, że uczniowie wkrótce przystąpią do
krótkich dyskusji w parach, podczas których będą przywoływać argumenty
spisane na kartkach. Przed rozpoczęciem dyskusji nauczyciel przygotowuje
karteczki, na których widnieją nazwy zawodów (np. po cztery kartki z każdą
nazwą, ogółem 16 dla tyluż uczniów). Uczniowie ustawiają krzesła w dwóch
rzędach, aby mogli patrzeć bezpośrednio na siebie. Nauczyciel kładzie na
każdym krześle karteczkę, biorąc pod uwagę to, że uczniowie siedzący
naprzeciw siebie muszą omawiać różne zawody. 

6
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Nauczyciel siada naprzeciw jednego z uczniów, aby zaprezentować sposób
prowadzenia dyskusji: uczeń otrzymuje karteczkę z nazwą baker, 
a nauczyciel wybiera karteczkę z nazwą postman. Zadaniem osób
uczestniczących w dyskusji jest przekonać rozmówcę, że zawód przez nich
omawiany jest lepszy, np.

Nauczyciel: Being a postman is better than being a baker because you work 
during the day and get to meet people.

Uczeń: But working at night is much more pleasant because you can go out
and do things in the afternoon when others are working. 

Nauczyciel: Sure, but working at night can make you very tired with time. Your
whole routine is upside down!

Uczeń: Not really. You sleep in the morning and get up in time for lunch. 
Nauczyciel: Well, imagine you have kids and you need to take them to school in 

the morning.
Uczeń: I suppose your husband or wife could do it ...

Nauczyciel: That may not be so simple. Anyway, you never really see your family.
It seems like a crazy routine to me.

Uczeń: Well, when you work as a postman, you need to get up early, and ...

Uczniowie kontynuują ćwiczenie w parach. Jeśli liczba uczniów jest nieparzysta,
do dyskusji może dołączyć nauczyciel. Co pięć minut uczniowie przesuwają się
o jedno miejsce, lecz w każdym z rzędów zamiana następuje w przeciwnym
kierunku, tak aby każdy uczeń omówił każdy zawód z inną osobą. Kiedy
uczniowie zmieniają miejsce, zostawiają na krześle karteczkę dla
kolegi/koleżanki. W ten sposób, po 20 minutach, wszystkie osoby
przedyskutują wszystkie zawody.

7

Krótkie rozmowy w parach powinny dostarczyć uczniom wielu argumentów,
po ich zakończeniu można więc przedłużyć dyskusje, nadając im formę
ogólnoklasowej debaty. Na koniec lekcji warto zachęcić uczniów do napisania
krótkiego tekstu na temat zawodu, który najchętniej wykonywaliby w przy-
szłości. Tekst powinien odnosić się zarówno do jego zalet, jak i wad, np.

I’d like to work as a language teacher because it seems to me to be a creative job.
I could work just a few hours per day, but do it intensively and interact with young
people in class. This way, I could develop my skills all my life and never get bored
with what I do. Also, I could enjoy long holidays in the summer and spend more
time with my kids at home. Unfortunately, teachers do not earn too much money,
so probably I would have to work after school as well, giving private lessons and so on ...

8

Podczas „burzy mózgów”
uczniowie notowali
jedynie zalety danego
zawodu, natomiast
podczas dyskusji muszą
odnieść się również do
jego wad.

Komentarz
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Scenariusz 3

12

Po wykonaniu ćwiczeń dotyczących sportu ze strony 80, nauczyciel proponuje
uczniom krótkie ćwiczenie w parach. Uczniowie odpowiadają na następujące
pytania:

- What sports did you play/do as a child? Which did you enjoy playing the most? Why?
- What sports do you play/do now? How often do you play/do them? With whom?
- Do you prefer team or individual sports? Why?

1

Nauczyciel pyta uczniów o to, gdzie uprawiają wymienione przez siebie sporty, 
i jakiego sprzętu używają. Uczniowie wykonują ćw. 6 i 7 ze str. 81 poświęcone
właśnie tym zagadnieniom. 

2

Poziom podstawowy
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3 

Następny etap lekcji najlepiej przeprowadzić w sali komputerowej z dostępem
do Internetu. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia, na których widać osoby
grające w krykieta i rugby (jeśli nauczyciel nie wydrukował zdjęć, można
odwołać uczniów do właściwych stron w Internecie, np. google images).
Uczniowie wypowiadają nazwy prezentowanych sportów i podają dotyczące ich
informacje.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy A i B. Uczniowie wpisują adres encyklopedii
internetowej Wikipedia i wybierają wersję Simple English. Następnie grupa A
wpisuje hasło cricket, natomiast grupa B – hasło rugby. Nauczyciel rozdaje kartki
z tabelką zawierającą nagłówki odnoszące się do bardziej szczegółowych
informacji o sportach. Uczniowie, pracując w parach, czytają zawartość strony
internetowej i uzupełniają tabelkę. Należy zwrócić im uwagę, aby w notatkach
posługiwali się prostymi strukturami zdaniowymi i leksykalnymi, gdyż później
będą relacjonować zebrane informacje drugiej grupie, która będzie je musiała
zrozumieć i zapamiętać. 

3

Nauczyciel uzupełnia zadania o krótkie ćwiczenie w postaci gry Time’s up!
Uczniowie pracują w parach. Uczeń 1 wypowiada kilka słów opisujących
miejsce uprawiania danego sportu i sprzęt do tego potrzebny, a uczeń 2 ma pięć
sekund na odgadnięcie nazwy sportu:

Uczeń 1: sea, flippers, goggles
Uczeń 2: snorkelling
Uczeń 2: pitch, bat, helmet
Uczeń 1: baseball

Name of sport Cricket (GROUP A) Rugby (GROUP B)

Number of players

Sports facilities

Sports equipment/kit

Basic rules

Different forms

Countries it’s played in

Jeśli uczniowie nie zrozumieją
tekstu zawartego na
proponowanej przez
nauczyciela stronie lub uznają
go za niekompletny, mogą
szukać informacji w innych
źródłach. Ważne, aby
uczniowie mieli podany limit
czasu na uzupełnienie tabelki,
dzięki czemu będą selektywnie
szukać informacji i częściej
porozumiewać się z kolegą/
koleżanką.

Komentarz

To ćwiczenie nie tylko zachęci
uczniów do aktywnego
korzystania z zasobów
internetowych, ale będzie
również świetnym sposobem
na zapoznanie uczniów 
z dyscyplinami sportowymi
cieszącymi się dużą
popularnością w krajach
anglosaskich.

Komentarz
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Name of sport Cricket (GROUP A) Rugby (GROUP B)

Number of players 11 players in each team.
15 players in each team
(rugby union).

Sports facilities

A pitch, surrounded by 
a field, wickets – two sets
of three small wooden
posts.

A field, two sets of two
poles each, shaped like
the letter H.

Sports equipment/kit
ball, bats, cap, helmet,
gloves, protective gear,
shoes, white clothing

ball, boots, shirt, shorts,
head/body protective
gear, gum shield

Basic rules

Teams score by getting
runs. A run is completed
when a batsman hits the
ball and then runs to the
other end of the pitch. 

There are different rules
in rugby union and rugby
league, but, in general,
players can run with the
ball, kick it or pass it
backwards. You can
attack the player of the
opposing team.

Different forms National league systems.
Rugby union and rugby
league.

Countries it’s played in

Commonwealth
countries – England,
Australia, West Indies,
South Africa, New
Zealand, etc 

UK, Australia, New
Zealand, Ireland, Italy,
France, Argentina, etc

Po uzupełnieniu tabelka mogłaby wyglądać następująco:
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3 
Po wykonaniu zadania, uczniowie z grupy A siadają w parach z uczniami z grupy
B. Uczeń A przekazuje informacje na temat krykieta, a uczeń B słucha uważnie,
ale nie robi notatek; może natomiast zadawać dodatkowe pytania lub prosić 
o powtórzenie lub wyjaśnienie niezrozumiałych informacji. Następnie uczniowie
zamieniają się rolami – uczeń B opisuje dyscyplinę sportową, uczeń A aktywnie
słucha. 

4

Następnie nauczyciel tworzy małe trzy- lub czteroosobowe grupy złożone 
z uczniów A i uczniów B. Zadaniem uczniów w każdej grupie jest odtworzenie
jak największej ilości informacji i zapisanie ich w swoich tabelkach. Co ważne,
uczniowie mogli uzyskać nieco inne informacje w zależności od tego, z kim
rozmawiali, ten etap lekcji więc może przybrać charakter „burzy mózgów”.

5

Uczniowie  tworzą jedną dużą grupę złożoną z uczniów A i uczniów B (jeśli grupy
nie są nazbyt liczne). Ich zadaniem jest ułożyć kwiz typu prawda/fałsz
sprawdzający znajomość obu gier. Pytania mogłyby brzmieć następująco:

1. Both cricket and rugby are ball games.

2. In both sports, each team has over 10 players.

3. You don’t need any protective gear to play rugby.

4. Both games are played in Australia and New Zealand.

5. In cricket, you can never run with the ball.

6. In rugby, you cannot attack the player of the opposing team. itp.

6

Uczniowie z grupy A i grupy B odczytują swoje zdania na głos i punktują
odpowiedzi „przeciwników”. Po zakończeniu gry nauczyciel zachęca uczniów do
napisania w parach krótkiego tekstu, opisującego podobieństwa i różnice między
oboma sportami.

Both cricket and rugby are ball games and both are popular in England, Australia,
New Zealand, and other countries. In cricket, there are 11 players in each team,
while in rugby union there are 15 players. Cricket is played ...

7

Kwiz powinien ożywić
nieco pracę uczniów, gdyż
wprowadza element
rywalizacji, która na ogół
podoba się gimnazjalistom.

Komentarz
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Scenariusz 4

16

Nauczyciel pyta uczniów, jakie prezenty ostatnio od kogoś otrzymali lub komuś
podarowali. Prosi, aby ocenili, czy prezenty, zarówno otrzymane, jak i podaro-
wane, okazały się trafne. Dialog nauczyciela z uczniami mógłby brzmieć
następująco:

Nauczyciel: What was the present you last received?
Uczeń 1: A computer game.
Uczeń 2: Some clothes.

Nauczyciel: Did you like them?
Uczeń 2: Well, I didn’t like the colour of the shirt I got. I hate blue.

Nauczyciel: So what did you do?
Uczeń 2: I asked my mum to return it and get me a grey one. ...

1

Lista powstała na podstawie
rezultatów wygenerowanych 
w korpusie językowym
WordBanks na stronie
www.collinslanguage.com/cont
ent-solutions/wordbanks.
Istnieje możliwość
bezpłatnego korzystania 
z korpusu przez okres jednego
miesiąca. Korpus umożliwia
sprawdzenie łączliwości
danego słowa, w tym
przypadku present lub gift.

Komentarz

Poziom rozszerzony

Po powyższym wprowadzeniu tematu nauczyciel proponuje uczniom, aby 
w parach opracowali listę przymiotników, które najczęściej poprzedzają wyraz
present lub gift. Uczniowie mogą stworzyć listę przymiotników o wydźwięku
pozytywnym, negatywnym i neutralnym:

2

+
good, nice, perfect, beautiful, lovely,
extravagant, favourite, memorable,
appropriate, amazing, the best,
generous, wonderful, special, useful,
important, valuable, unique, thoughtful,
ideal, great, attractive, excellent,
extraordinary

_

bad, boring, dull, wrong, strange,
useless, inappropriate, unnecessary,
awful, unpractical, modest

?
last, small, big, little, joint, expensive,
home-made, hand-made, mysterious,
tiny, latest, cheap, typical, unexpected,
goodbye, practical

Listy sporządzone przez uczniów będą z pewnością mniej obszerne niż
powyższe, warto je zatem uzupełnić, korzystając z zasobów korpusu
językowego. 

Uczniowie pracują w małych grupach. Każdy wybiera kilka przymiotników,
których można użyć w odniesieniu do prezentów, które otrzymali lub komuś
podarowali. 

Uczeń 1: Last Christmas I got an ideal present. It was really expensive too –
a mountain bike with lots of modern accessories. But last birthday I got 
a boring one – a ticket to the opera ...

Uczeń 2: I’ve never got a dull present, but I’ve got a lot of useless ones, for 
instance a waterproof watch. It was actually quite valuable, but I hate 
wearing watches and I use my mobile for checking the time. Also, I don’t
need a waterproof watch, I can’t even swim!

Uczeń 3: My sister and I usually get very thoughtful presents from our parents. 
We don’t get too much pocket money, so we often buy joint presents. ...

3
Zadania ukierunkowane 
na rozwijanie sprawności
mówienia przeznaczone 
dla gimnazjalistów powinny 
w jak największym stopniu
odwoływać się do ich
doświadczenia. Należy unikać
dyskusji przywołujących
sytuacje bardziej
abstrakcyjne, których
nastolatkowie nie mogą sobie 
w pełni wyobrazić. 

Komentarz
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Uczniowie wykonują zadanie 2 i 3 na str. 60.4
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4
Po wykonaniu zadań przez uczniów, nauczyciel pyta, jaki prezent autor tekstu
uważa za najbardziej udany (a personal gift that doesn’t have to be expensive but
should match the person’s individual tastes). Nauczyciel proponuje uczniom, aby
opracowali w parach zestaw kilku pytań, które warto zadać koledze/koleżance,
aby dowiedzieć się, jaki prezent sprawiłby im największą radość. Oto
przykładowa lista pytań: 

1. What was the best and worst gift you’ve ever received?
2.  What do you do to relax?
3. What do you love/hate doing?
4. Do you like typical presents or something more extraordinary?
5. Do you like surprises?

5

Uczniowie chodzą po klasie i rozmawiają z trzema wybranymi kolegami/
koleżankami na temat ich upodobań. Następnie siadają i opracowują krótki
tekst, w których opisują, co wybraliby na prezent dla swoich rozmówców, 
i pokrótce wyjaśniają dlaczego, np.

1. I’d get a skateboard for Piotrek as he likes being outdoors and doing sports. 
He hates staying in the house and doing nothing.

2. I’d buy a French-Polish dictionary for Magda. She likes learning foreign 
languages and she prefers practical presents. 

3. I’d get FIFA 12 for Tomek. He loves football and playing computer games with 
his brother.

6

Nauczyciel zbiera kartki z odpowiedziami uczniów i tworzy listy prezentów na
tablicy, np.:

7

Piotrek

- skateboard
- bike 
.....

Magda

- French-Polish dictionary
- science-fiction novel
.....

Tomek

- FIFA 12
- T-shirt
.....

Nauczyciel zachęca uczniów do skomentowania prezentów i wybrania jednego,
który uważają za najmniej udany.

Piotrek: I don’t really want a skateboard. There’s nowhere to practise 
skateboarding where I live. I’d like a bike, though. I could cycle to 
school and ... 

Magda:    I like learning foreign languages, but I think French would be too difficult  
for me. I’d rather get a German-Polish dictionary – I have some friends
in Berlin I email from time to time. ...

Tomek:  FIFA 12 is not a bad choice, but I’d rather get some football shoes. 
A T-shirt would be useful when I go out playing football with my friends. ...

Każde z zadań powinno mieć
jasny cel, aby uczniowie
chętnie przystąpili do jego
realizacji. W tym przypadku
uczniowie muszą
sformułować pytania, które
następnie pomogą im wybrać
prezent najbardziej
odpowiadający upodobaniom 
i charakterowi kolegi lub
koleżanki.

Komentarz
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Nauczyciel zakreśla na tablicy prezenty uznane za najmniej odpowiednie 
i wyjaśnia uczniom, że wkrótce odegrają sytuację, w której osoba, która
„kupiła” prezent, dokona jego zwrotu lub wymiany. Najpierw warto zrobić ćw. 6
na str. 59 i skorzystać z zamieszczonego w nim wzorca dialogu.

8

Uczniowie pracują w parach i odgrywają dialog, w którym jedna z osób
przyjmuje rolę sprzedawcy, a druga klienta. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę,
że należy w mniejszym lub większym stopniu zmodyfikować wzorcowy dialog
w zależności od rodzaju zwracanego produktu. Na koniec lekcji można
zaproponować uczniom zapisanie treści odgrywanej rozmowy z kolegą/koleżanką.

9

19

4

To ćwiczenie pochodzi 
z części Repetytorium
poświęconej poziomowi
podstawowemu egzaminu,
jednak także uczniowie na
wyższym poziomie
zaawansowania językowego
mogą go użyć jako modelu do
własnej rozmowy połączonej 
z odgrywaniem roli.

Komentarz
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