
 

 

JANUSZ BUCZYŃSKI              

Scenariusz  lekcji języka angielskiego przeprowadzonej w ramach projektu  

EFS p.t. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”  w grupie doskonalącej 

umiejętności 

 

Temat lekcji: Culture-vocabulary practice.   

Plan lekcji opracowany został w oparciu o podręcznik:   

„LONGMAN Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego  

– poziom rozszerzony”, rozdział 8. 

 

Cele lekcji:  

- przypomnienie słownictwa z kursu podstawowego i poszerzenie leksyki  

na poziomie rozszerzonym, 

- doskonalenie  umiejętności mówienia poprzez wypowiedzi na temat filmu, 

teatru, kina i innych działów sztuki, 

 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu- wykonanie zadania  

 Listening Practice. 

 

Przebieg lekcji: 

1. 1.Sprawdzenie listy obecności , zapisanie tematu i podanie celów lekcji. 

2.Warm-up / „rozgrzewka”/ - nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 1., 

str. 126, a następnie zadaje pytania w celu przypomnienie słownictwa  

i wprowadzenie nowych słów i wyrażeń. 

a) the parts played by actors in a play or film               ……………….. 

b) an occasion when there are performances of many            ……………….. 

films, plays, pieces of music etc, usually happening in 

the same place every year 

c)  the person who gives instructions to the actors and                       ……………….. 

other people working on a film or play 

d )  all the people who perform in a play, film etc                                   ………………..                                    

e ) things such as a prize or money given to people                               ………………..                                                               

to reward them for something they have done 

f ) the raised area in a theatre which actors or singers stand               ………………..                                                                  

on when they perform 



 

 

g ) people in a book, play, film                ……………….. 

h ) the events that form the main story of a book, film, or play           ……………….. 

i) stories that are written to be performed by actors                       ………………..         

j )  people whose job is to make judgments about the good          ………………..                          

and bad qualities of art, music, films etc 

3. Uczniowie  analizują słownictwo   z BANKU SŁÓW, strony 136-137. 

4. Następnie nauczyciel poleca wykonanie ćwiczeń dodatkowych z rubryki                 

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ.  

5. Uczniowie wykonują ćwiczenia 2, 3, 4,5 i 6 ze strony 126.   

W ćwiczeniu  6. rozwijamy sprawność rozumienia ze słuchu  

6. W dalszych ćwiczeniach : 7, 8, 9, 10, 11 , strona 127 kursanci uzupełniają luki 

w recenzji książki, podają nazwiska ulubionych pisarzy uzasadniając swój wybór  

7. Następnie nauczyciel objaśnia idiomy związane ze sztuką, a ujęte w ćwiczeniu 

16.  

8. Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową – ćwiczenia: 13 , 14, 15 i 17,  

str. 128. 

FORMY PRACY: 

-praca na forum klasy 

-praca w parach  

-praca indywidualna 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- podręcznik 

- tablica 

- odtwarzacz CD 

- zeszyt przedmiotowy 

 

METODY PRACY: 

- burza mózgów (brainstorming) 

- czytanie indywidualne- technika dobierania  

- odtwarzanie nagrań z CD i słuchanie tekstu 

 

 

 



 

 

 

 

Temat lekcji: Book reviews- reading  comprehension.   

 

Plan lekcji opracowany został w oparciu o podręcznik:   

„LONGMAN Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego – 

poziom rozszerzony”, rozdział 8. 

 

Cele lekcji:  

- ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego - poszerzenie umiejętności czytania  

ze zrozumieniem,                                                                                                                                            

 - doskonalenie strategii  przydatnych podczas wykonywania tego zadania  

/w lekcji uczniowie uczą się , jaką treść powinny wyrażać poszczególne  akapity  

i jaka powinna być ich kolejność /; 

- ćwiczenie odpowiedniego słownictwa i stylu charakterystycznego dla recenzji, 

- poszerzenie umiejętności mówienia, 

- powtórzenie oraz poszerzenie słownictwa, 

- umiejętność wykorzystania recenzji książki w liście formalnym do redakcji 

polecającym przeczytane dzieło.  

 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń zna trudniejsze  słownictwo dotyczące recenzji książek i rozumie treść 

recenzji popularnych utworów literackich. 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

1. Sprawdzenie listy obecności ,zapisanie tematu i podanie celów lekcji. 

2. Nauczyciel pisze na środku tablicy wyrażenie KINDS OF BOOKS i pyta uczniów 

o rodzaje książek jakie znają w języku angielskim i jakie lubią czytać. 

3. Uczniowie podają rodzaje książek, jakie znają, a następnie nauczyciel 

uzupełnia ich odpowiedzi zapisując te rodzaje książek, których uczniowie nie 

znają. 

4. Uczniowie otwierają podręczniki z recenzją 3 książek, podanych  



 

 

na str. 131.Nauczyciel wypisuje na tablicy i tłumaczy kluczowe słowa z tekstu (key 

words), niezbędne do jego zrozumienia. 

6. Uczniowie czytają recenzję książek, a następnie nauczyciel pyta uczniów  

o dopasowanie recenzji do pytań z ćw. 2, str. 130.  

7. Uczniowie dopasowują słówka w tekście zaznaczone czerwonym kolorem  

do ich objaśnień w języku angielskim. 

8. Nauczyciel wypisuje na tablicy nowe słownictwo z tekstu i podaje znaczenie  

w języku angielskim – ćwiczenia 3 i 4, str. 130. 

9. Uczniowie czytają paragrafy recenzji 3 książek oraz notki biograficzne autorów.  

10. Po przeczytaniu przez uczniów recenzji z podręcznika, nauczyciel podaje 

ogólne zasady pisania recenzji książek.  

Uczniowie sporządzają notatkę: 

Recenzja ( review ) - Jak napisać recenzję: 

Recenzja jest subiektywną  oceną danego utworu lub dzieła naukowego; dotyczy 

zazwyczaj filmu, książki, sztuki, wystawy lub koncertu. 

We wstępie umieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące danego 

utworu. W przypadku książki – tytuł i autor. Możemy również umieścić 

informacje dotyczące biografii autora, okoliczności powstania utworu. 

Rozwinięcie zawiera opis akcji książki. W zakończeniu autor poleca lub nie poleca 

danego dzieła oraz podaje uzasadnienie .Należy zawsze uzasadnić swoją opinię. 

Ocena może następować  albo po każdym omawianym aspekcie,  

albo po omówieniu wszystkich aspektów (ocena całościowa). 

Recenzja może być  pisana stylem formalnym lub nieformalnym - w zależności 

od tego, kto jest adresatem lub gdzie będzie opublikowana. 

Recenzja nie powinna być w całości oparta na własnych, subiektywnych 

odczuciach - piszemy również,  jakie są odczucia innych osób. 

Stosujemy zazwyczaj czasy teraźniejsze. 

 

Przydatne zwroty : 

Last week  I read... 

If you are looking for a book which... 

It’s a perfect choice. 

 It was written by 

It provides the reader with... 



 

 

For the reader  it means (that)... 

 

I have to admit... / I must say (that)... 

It’s definitely worth reading. 

The plot focuses on... 

It tells the story of... 

It shows an honest picture of... 

It’s a real masterpiece. 

I can recommend this book to... 

I’m sure you would enjoy it! 

It didn’t live up to my expectations. / It wasn’t (half) as good as I expected it to 

be. 

11. Po przeczytaniu recenzji z podręcznika ze str. 131 przechodzą do wykonania 

ćw.  5, str. 130, w którym opowiadają o książce, która im się spodobała.  

12. Jako pracę domową uczniowie wykonają ćw. 6 str. 130.  Zadanie polega  

na napisaniu krótkiej recenzji książki, którą wcześnie opisywali w ćw. 5.  

 

FORMY PRACY: 

- praca na forum klasy 

- praca indywidualna 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- podręcznik 

- tablica 

- zeszyt przedmiotowy 

 

METODY PRACY: 

- burza mózgów (brainstorming) 

- czytanie indywidualne- technika dobierania. 

 


