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Scenariusz zajęć języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej 

Temat: Słownictwo maturalne i środki językowe na poziomie rozszerzonym. 

Opracowanie: Marta Małaszkiewicz 

I. Podstawa programowa z dnia 27 sierpnia 2012 roku1

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

Wdrażanie uczniów do traktowania uporządkowanej, systematycznej wiedzy, w tym – zasobu 

środków językowych: gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, 

ujętego w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej, jako podstawy rozwijania 

umiejętności myślowo-językowych 

1 Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)
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Zakres rozszerzony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej: 

 

1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek, dom, 

szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i 

turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. 

2. Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne bogate i spójne pod względem treści 

3. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem. 

4. Uczeń współdziała w grupie. 

5. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz kompensacyjne 

(parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 

 

 

 

 

 

II. Kształtowane kompetencje kluczowe2: 

 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 
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3. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

4 Kompetencje cyfrowe 

 

III. Cele lekcji 

 

1. Cel ogólny: utrwalenie słownictwa maturalnego,  stosowanie środków językowych na 

poziomie rozszerzonym, porządkowanie zdobytej wiedzy, kreatywna praca w grupie. 

 

2. Cele szczegółowe: Uczeń: 

• zna znaczenie słownictwa z zakresu maturalnego: człowiek, dom, szkoła, praca, życie 

rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka oraz 

poznane czasowniki frazowe i idiomy 

• potrafi wyjaśnić znaczenie wyrazów definiując je w języku obcym lub stosując 

synonimy i antonimy 

• zna i rozpoznaje części mowy 

• rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami zdań 

 

2 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie. 

 
 

 

• poprawnie stosuje poznane środki językowe (związki frazeologiczne i gramatyczne) w 

zdaniach 

• zna i poprawnie stosuje czasowniki frazowe i kolokacje 

• rozróżnia i potrafi zastosować czasy gramatyczne 

• potrafi stworzyć krótki tekst stosując poznane słownictwo i konstrukcje językowe 
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IV. Metody i formy pracy: 

 

Praktyczna – ćwiczenia uczniowskie: praca indywidualna, praca w parach; gry dydaktyczne 

 

V. Pomoce dydaktyczne: 

 

tablica interaktywna, prezentacja multimedialna, karty pracy, ćwiczenia interaktywne 

 

VI. Przebieg lekcji: 

 

1. Wstęp 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Przed lekcją 

nauczyciel przygotowuje karty pracy. 

 

      

2. Realizacja 

 

2.1 Ćwiczenie 1 

2.1.1 Nauczyciel wyświetla ćwiczenie interaktywne prosząc chętnych uczniów o 

zdefiniowanie wyświetlanych słów w języku angielskim i podanie wyrazów, o które chodzi 

w wyświetlanych definicjach.3 (załącznik 1) 
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2.1.2 Uczniowie, pracując w parach, definiują podane na kartach pracy wyrazy i wyrażenia, 

stosując wyjaśnienia opisowe, synonimy lub antonimy. Dla ułatwienia mogą dopisać 

nazwy części mowy danych słów i ich pierwsze litery. (załącznik 3 i 4) 

 

2.1.3 Nauczyciel zbiera wykonane karty pracy i rozdaje je losowo innym parom wraz z 

kartą do gry w kółko-krzyżyk (załącznik 5). Uczniowie grają w popularną grę, stawiając 

wybrany znak (kółko lub krzyżyk) na wybranym polu z cyfrą od 1 do 9, jeśli podadzą 

wyraz, o który chodzi w definicji. Należy poprosić uczniów o napisanie słowa obok 

postawionego znaku, aby po zakończeniu gry mogli sprawdzić poprawność wpisanych 

słów. Wygrywa ten uczeń, który postawi swoje znaki w trzech polach pionowo lub 

poziomo. Nauczyciel rozdaje kartki z zdefiniowanymi słowami do sprawdzenia 

poprawności wpisanych wyrazów. 

 

 

3 Word definitions - Karty flash (wordwall.net) 

 

 

Ćwiczenie można powtórzyć na kolejnej lekcji, aż wszystkie karty z definicjami zostaną 

wykorzystane przez wszystkich uczniów. 

 

2.2 Ćwiczenie 2 

2.2.1 Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy (załącznik 6), której pierwszą część (warm-

up) wyświetla na tablicy interaktywnej pytając uczniów, czy rozpoznają jakiego rodzaju 

wyrazy zostały wyrzucone ze zdań (jakie części mowy, formy gramatyczne lub części 

związków wyrazowych). 

https://wordwall.net/pl/resource/28785126/angielski/word-definitions
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2.2.2 Uczniowie samodzielnie uzupełniają luki w kolejnym ćwiczeniu, decydując jakiego 

rodzaju wyrazów brakuje w zdaniach. Nauczyciel sprawdza poprawność na forum klasy. 

 

2.2.3 Nauczyciel ustala pary i prosi uczniów o napisanie krótkiego tekstu lub kilku 

niezwiązanych ze sobą zdań, z których usuną wybrane wyrazy (zaimek osobowy, czasownik 

posiłkowy, część wyrazu frazowego, kolokacji lub związku wyrazowego, przedimek lub 

spójnik). Każda para pisze tekst z innego zakresu tematycznego. 

 

2.2.4 Uczniowie wymieniają się napisanymi tekstami i uzupełniają luki w utworzonych 

tekstach. Karty pracy wracają do autorów, którzy sprawdzają poprawność zdań. Wszelkie  

niejasności są omawiane na forum klasy. 

 

 

 

2.2.4 Jeśli starczy czasu nauczyciel wyświetla uczniom zadania na uzupełnianie luk z 

arkuszy maturalnych.4 (załącznik 2) 

 

3. Podsumowanie 

Nauczyciel podsumowuje pracę, podkreślając na co zwrócić uwagę w tego typu zadaniach 

arkusza maturalnego. Zadanie pracy domowej – zadania na stosowanie środków językowych 

z arkuszy maturalnych (załącznik 7). 

 

 Załącznik nr 1: prezentacja interaktywna 

 Załącznik nr 2: maturalne ćwiczenia interaktywne z poziomu rozszerzonego 

 Załącznik nr 3: karta pracy 1: słowa do definiowania 
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 Załącznik nr 4: karta pracy 2: definicje 

 Załącznik nr 5: karta pracy 3: diagram do gry 

 Załącznik nr 6: karta pracy 4: ćwiczenia środków językowych (tekst luk otwartych) 

 Załącznik nr 7: karta pracy 5: zadania z arkuszy maturalnych poziomu     

rozszerzonego (teksty luk otwartych) 

 

 

 

 

4 https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-

brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0 

 

Załącznik 1       Prezentacja interaktywna Word definitions - Karty flash (wordwall.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://wordwall.net/pl – opracowanie własne 

Załącznik 2   Maturalne ćwiczenia interaktywne – tekst luk otwartych 

 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0
https://wordwall.net/pl/resource/28785126/angielski/word-definitions
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Źródło:https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-

brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0          

                            KARTA PRACY 1 

Załącznik 3 

Words to define:                                                                                                               A     

  

1. spacious 

2. stubborn 

3. learn by heart 

4. attend (classes) 

5. lucrative 

6. cut down on 

7. queue 

8. receipt 

9. platform 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Words to define:                                                                                                                 B 

1. reasonable 

https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0
https://zadania.dlamaturzysty.info/s/5003/81002-angielski/4510996-jezyk-angielski-uzupelnianie-tekstu-brakujacymi-wyrazami-zadania-na-poziomie-rozszerzonym.htm?podstr=0
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2. trustworthy 

3. skip (lessons) 

4. industrious 

5. labour 

6. look down on 

7. purchase 

8. plumber 

9. departure 

                           
 

Words to define:                                                                                                                   C 

1. astonished 

2. indifferent   

3. bungalow 

4. mortgage 

5. tuition fees 

6. drop out of 

7. rewarding 

8. bland (flavour) 

9. excursion 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Words to define:                                                                                                                      D 

 

1. vain 

2. cluttered 
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3. bully 

4. expel from school 

5. pension 

6. fall out with 

7. retire 

8. bargain   

9. arrival 

 

 
 

Words to define:                                                                                                                       E 

1. unreliable 

2. petrified 

3. outskirts 

4. flunk an exam 

5. manual 

6. get on with 

7. vacancy 

8. savoury (flavour) 

9. circumnavigate 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Words to define:          F 

 

1. miserable 

2. mend 

3. mansion 

4. lecture 

5. sick leave 
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6. look up to 

7. ingredient 

8. lean (meat) 

9. overtake 

 
 

Words to define:          G 

1. bewildered 

2. terraced-house 

3. compulsory (subject) 

4. tell off 

5. pay rise 

6. raw (meat) 

7. cruise 

8. compartment 

9. wages 

………………………………………………………………………………………… 

 

  Idioms to define:                                 H                                 

1. till the cows come home 

2. pass an exam with flying colours   

3. burn the midnight oil 

4. call it a day 

5. learn the ropes 

6. be at each others throats 

7. hit the road 
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8. of the beaten track 

9. play the second fiddle 

Źródło: opracowanie własne 

                          KARTA PRACY 2 

Załącznik 4 

Definitions: 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.  

………………………………………………………………………………………… 

 

Definitions: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.     
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                                   KARTA PRACY 3 

Załącznik 5 

TIC – TAC – TOE 
 

1 

 

 

 

2 3 

4 

 

 

 

5 6 

7 

 

 

 

8 9 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

TIC – TAC – TOE 
 

1 

 

 

 

2 3 

4 

 

 

 

5 6 

7 

 

 

 

8 9 
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                          KARTA PRACY 4 

Załącznik 6    OPEN CLOSE 

 

WARM-UP 
 

1 At _______________ glance Joe looks as if he is _______________ friendly man. 

2 Having _____________ her homework, Angela decided to go _______________ for a walk. 

3 We completed the task _______________, so the teacher praised _______________ a lot. 

4 _______________ having two jobs, I _______________ not make the ends meet. 

5 If I __________ known you were coming, I would have cooked _______________ dinner. 

 

EXERCISE 1 
 

1 I won’t go out _________________ I don’t do all my homework. 

2 When I was young, I _________________ play hide and seek all the time. 

3 Can you put me _________________ to the manager please? I need to ask him something. 

4 I study English so _________________ I can get a better job in the future. 

5 I’m sorry but I won’t be able to make _________________ to the meeting. 

6 Having _________________ to London before, I felt pretty confident travelling everywhere 

on the Tube. 

7 I regret _________________ studying foreign languages when I was younger. I wish I had. 

8 Could you do me a favour? I’d really appreciate ____________ help. 

 

EXERCISE 2 

Write a short passage of 3-4 sentences leaving out 4 (a pronoun, auxiliary verb, linking word, 

part of a phrasal verb, an article, a part of a collocation, etc.) as gaps. 
 

 

Źródło: “Let’s Play Use of English for Matura”, Macmillan Education 

                             KARTA PRACY 5 
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Załącznik 7 

Zadanie 1. (0–4) 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny 

tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

 

HOW TO GET A STAR ON THE HOLLYWOOD WALK OF FAME? 

 

In theory anyone can apply to have a star on the Hollywood Walk of Fame in one of five 

categories: film, TV, radio, recording and theatre performance. But, in fact, it’s not as simple 

as 8.1………….… First, a candidate has to be nominated. Nominations can be submitted by 

anyone, from publicists and fans 8.2………………. celebrities themselves. Next, the nominee 

must sign a form stating that they want a star, and that they will attend the unveiling 

ceremony. If the application 8.3…………… accepted, whoever did the nominating needs to 

pay a fee of $30,000. The Chamber of Commerce claims that half of the fee goes into creating 

the star, while the 8.4…………………….. half is used for its maintenance. Interestingly, 

some of our favourite A-listers – like Julia Roberts, Clint Eastwood, Denzel Washington, and 

Al Pacino – don’t have a star. 

Źródło: Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym maj 2021 EJAP-R0-100-

2105.pdf (cke.gov.pl) 

 

 

 

 
 

Zadanie 2. (0–4) 

Przeczataj tekst. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny 

tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2021/Jezyk_angielski/poziom_rozszerzony/EJAP-R0-100-2105.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2021/Jezyk_angielski/poziom_rozszerzony/EJAP-R0-100-2105.pdf
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DO PROFESSIONAL ATHLETES GET PAID TOO MUCH? 

 

Wouldn’t it be great to make $100 million a year simply by doing sports? Many professional 

athletes certainly think so. But do they really deserve all that money? To my mind, absolutely 

not. The money you receive should be relative to the importance of your job and its value to 

society. Yet, 8.1 ………………………. to statistics, nurses are paid considerably less than 

professional athletes. Police officers, firefighters, and rescue teams 

8.2 …………………………. their own lives while saving others and earn a fraction of what 

sports stars make. It’s truly a pity that 8.3………………… of them are given the same 

recognition as our sporting heroes. I do understand that 8.4. …………… takes a tremendous 

number of hours of hard work and dedication to succeed in a competitive sporting environment. 

However, these people do nothing more than entertain the public. 

Źródło: Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym maj 2020 MJA-R1_1P-

202.pdf (cke.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zadanie 3 (0-4) 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.) jednym wyrazem, tak aby otrzymać 

logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 

wpisywanych wyrazów. 

CHINA’S WALL LESS GREAT IN VIEW FROM SPACE 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2020/formula_od_2015/jezyk_angielski/MJA-R1_1P-202.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2020/formula_od_2015/jezyk_angielski/MJA-R1_1P-202.pdf
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The Great Wall of China, for a long time considered the only man-made object recognizable 

from space, is in fact invisible, 8.1………………………… least to the unaided eye in low Earth 

orbit. Recently an orbiting astronaut from China said he couldn’t see the monumental structure. 

The Chinese were devastated as the Great Wall is their national treasure. With a 

8.2…………………… of more than 2,000 years, it is one of the most appealing tourist 

attractions. Whether the Wall is visible from space has often been called into question. It is very 

difficult or even impossible to distinguish it in astronaut photography because numerous factors 

must be 8.3……………………. into consideration. Firstly, the material from which it is made 

is the same colour and texture as the area surrounding it. 8.4………………………… from the 

material, other factors like the shape of the structure, the resolution of the camera, and the 

condition of the atmosphere also make images of the area difficult to interpret. 

Źródło: Próbny arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym kwiecień 2020 

Matura jezyk angielski 2020 kwiecien probna rozszerzona (arkusze.pl) 

 

 

 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadachwolnej licencji Creative Commons- Użycie 

niekomercyjne 4.0 Polska(CC-BY-NC) 

 

 

https://arkusze.pl/maturalne/jezyk-angielski-2020-kwiecien-probna-rozszerzona.pdf

