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Dokumenty i rodzaje zadań egzaminacyjnych

● Podstawa programowa, która jest wyjściem do tworzenia egzaminu - 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017
_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf

● Informator CKE -
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielsk
i.pdf
(bardzo ważna jego część - „Przykładowe zadania z rozwiązaniami”, które pozwolą 
w selekcji odpowiednich ćwiczeń przygotowujących do egzaminu, w czasie wykonywania 
których należy, szczególnie ze słabszymi uczniami, ćwiczyć strategie egzaminacyjne).

● Wszystkie najważniejsze informacje o egzaminie znaleźć można na stronie
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/, jak również w „Egzamin ósmoklasisty. 
Vademecum nauczyciela”  przygotowane przez ORE - 
http://www.sptopolka.pl/images/egzamin_i_wybor_szkoly/vedemecum%20j.%20obce.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
http://www.sptopolka.pl/images/egzamin_i_wybor_szkoly/vedemecum%20j.%20obce.pdf
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Na początek warto zrobić diagnozę, które typy zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności i na bieżąco 
monitorować, czy widoczne są postępy i czy nasze działania przynoszą zamierzony efekt.

Do diagnozy lub ćwiczenia zadań sprawiających szczególną trudność można wykorzystać m.in.:

➔  CKE - https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/ 
➔https://oke.wroc.pl/aktualnosci/arkusze-cwiczeniowe-egzamin-osmoklasisty/
➔https://arkusze.pl/jezyk-angielski-egzamin-osmoklasisty/?fbclid=IwAR0tq-XzTeW_x6MMoC3Kx9SAN92ZCFk

HuUi3UixodefxxXxNumZnIHrLXuc
➔https://www.dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8,jezyk-angielski,prz

ygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty

 
➔https://testy.dlaucznia.info/ (testy on-line)
➔https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/ (testy on-line)
➔https://egzamin-8klasa.pl/egzamin-osmoklasisty/  (płatne testy on-line)

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://oke.wroc.pl/aktualnosci/arkusze-cwiczeniowe-egzamin-osmoklasisty/
https://arkusze.pl/jezyk-angielski-egzamin-osmoklasisty/?fbclid=IwAR0tq-XzTeW_x6MMoC3Kx9SAN92ZCFkHuUi3UixodefxxXxNumZnIHrLXuc
https://arkusze.pl/jezyk-angielski-egzamin-osmoklasisty/?fbclid=IwAR0tq-XzTeW_x6MMoC3Kx9SAN92ZCFkHuUi3UixodefxxXxNumZnIHrLXuc
https://www.dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8,jezyk-angielski,przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty
https://www.dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8,jezyk-angielski,przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty
https://testy.dlaucznia.info/
https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/
https://egzamin-8klasa.pl/egzamin-osmoklasisty/
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Egzamin Ósmoklasisty
NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA

Na stronie 
https://www.macmillan.pl/egzaminy/egzamin/1-egzamin-osmok
lasisty
 znaleźć mogą Państwo:

- Próbny Egzamin Ósmoklasisty

- Szkolenia online

- O Egzaminie

- Materiały do kopiowania

- ExamTV

https://www.macmillan.pl/egzaminy/egzamin/1-egzamin-osmoklasisty
https://www.macmillan.pl/egzaminy/egzamin/1-egzamin-osmoklasisty
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Strategie pracy z poszczególnymi typami zadań egzaminacyjnych

Polecam RockYourEnglish – filmiki na youtube.

Dla nauczyciela dobre podsumowanie tego, jak egzamin wygląda, jakie są typy
zadań w każdej z części. 
Dla ucznia przystępny, humorystyczny, zawierający wstawki muzyczne sposób 
przedstawiania egzaminu, oswojenia się z nim. Język jest młodzieżowy, dzięki 
czemu uczniowie bardzo chętnie je oglądają :)

wstęp - https://www.youtube.com/watch?v=0UwlIc1qO-o&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u 

słuchanie - 
https://www.youtube.com/watch?v=gNPfSZ71WDs&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=2 

czytanie - 
https://www.youtube.com/watch?v=oD9rahWP4bg&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=3

funkcje językowe - 
https://www.youtube.com/watch?v=A11zr2Oaw9k&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=4 

środki językowe - 
https://www.youtube.com/watch?v=jRInz8L6hN4&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=5

pisanie -  
https://www.youtube.com/watch?v=F9KNRy6tEIU&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=0UwlIc1qO-o&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u
https://www.youtube.com/watch?v=gNPfSZ71WDs&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oD9rahWP4bg&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=A11zr2Oaw9k&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jRInz8L6hN4&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=F9KNRy6tEIU&list=PLZMFuSBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=6
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Strategie pracy z poszczególnymi typami zadań egzaminacyjnych c.d.

Kolejne filmiki (playlista), które wskazują strategie egzaminacyjne do różnych typów zadań. 
Warto te strategie wykorzystywać z uczniami, w czasie wspólnego wykonywania zadań 
typowo egzaminacyjnych. Filmiki te można również wysyłać uczniom do obejrzenia w domu – 
są one właśnie dla nich przygotowane -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPajmxmCM3HEfzTEwR9OSUFpcybI43Z43 

Nowa Era – zadania egzaminacyjne (playlista różnych typów zadań, można sobie wybrać te, na 
które chcemy zwrócić uwagę uczniów) - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0uhydA9xjiFr0N3VhPV2Mn99yQpYCp 
https://www.nowaera.pl/angielski/blog/program-przygotowania-do-egzaminu-osmoklasisty-
czyli-jak-zdac-egzamin-na-100

https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/8-10-pomyslow-na-przygotowanie-uczniow-do-
egzaminu-osmoklasisty
 
strategie przygotowania uczniów do zadań otwartych - 
https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/9-egzamin-osmoklasisty-zadania-otwarte-jak-b
ardzo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPajmxmCM3HEfzTEwR9OSUFpcybI43Z43
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9n0uhydA9xjiFr0N3VhPV2Mn99yQpYCp
https://www.nowaera.pl/angielski/blog/program-przygotowania-do-egzaminu-osmoklasisty-czyli-jak-zdac-egzamin-na-100
https://www.nowaera.pl/angielski/blog/program-przygotowania-do-egzaminu-osmoklasisty-czyli-jak-zdac-egzamin-na-100
https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/8-10-pomyslow-na-przygotowanie-uczniow-do-egzaminu-osmoklasisty
https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/8-10-pomyslow-na-przygotowanie-uczniow-do-egzaminu-osmoklasisty
https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/9-egzamin-osmoklasisty-zadania-otwarte-jak-bardzo
https://www.macmillan.pl/egzaminy/artykul/9-egzamin-osmoklasisty-zadania-otwarte-jak-bardzo
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Materiały ćwiczeniowe do kupienia - repetytoria

Repetytoria zawierają również porady dotyczące strategii wykonywania poszczególnych ćwiczeń, m.in.

✗  Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski, wyd. Express Publishing, 

✗  Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego, wyd. Macmillan, 

✗  Oxford Repetytorium Ósmoklasisty, wyd. Oxford, 

✗  Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty, wyd. Pearson, 

✗  Teraz egzamin ósmoklasisty. język angielski, wyd. Nowa Era, 

✗  Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Język angielski, wyd. Greg 

✗  Język angielski Egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne, wyd. Lingo/Oldschool

✗  Egzamin 8-klasisty. Język angielski poziom A2/B1, wyd. Aksjomat

✗  Język angielski. Sprawdzian Ósmoklasisty, wyd. HandyBooks

✗  również sprawdzą się dawne repetytoria gimnazjalne.
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Materiały ćwiczeniowe do kupienia - inne

➢ ćwiczenia wszystkich umiejętności (pakiet) 
https://englybook.pl/produkt/pakiet-egzamin-osmoklasisty/      
(dostępne są również książki oddzielne do zadań sprawiających 
szczególną trudność)

➢ zadania otwarte - 
https://www.macmillan.pl/katalog/open-tasks-practice-for-egzamin-os
moklasisty?fbclid=IwAR2Hi7FeBmnrZ0hO0QyE5eP3J7WXoYGGA4h9vGaV
0BWSvUUYHD0R_pf3e3w

Polecam stronę https://www.bookcity.pl/egzamin-osmoklasisty, gdzie 
zebrane są różne książki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

https://englybook.pl/produkt/pakiet-egzamin-osmoklasisty/
https://www.macmillan.pl/katalog/open-tasks-practice-for-egzamin-osmoklasisty?fbclid=IwAR2Hi7FeBmnrZ0hO0QyE5eP3J7WXoYGGA4h9vGaV0BWSvUUYHD0R_pf3e3w
https://www.macmillan.pl/katalog/open-tasks-practice-for-egzamin-osmoklasisty?fbclid=IwAR2Hi7FeBmnrZ0hO0QyE5eP3J7WXoYGGA4h9vGaV0BWSvUUYHD0R_pf3e3w
https://www.macmillan.pl/katalog/open-tasks-practice-for-egzamin-osmoklasisty?fbclid=IwAR2Hi7FeBmnrZ0hO0QyE5eP3J7WXoYGGA4h9vGaV0BWSvUUYHD0R_pf3e3w
https://www.bookcity.pl/egzamin-osmoklasisty
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Ćwiczenie różnych umiejętności on-line

➔  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/content
➔  https://engly.pl/ 
➔  https://test-english.com/ 
➔  https://szlifujangielski.pl/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/content
https://engly.pl/
https://test-english.com/
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Pomysł na systematyczną pracę samodzielną uczniów

Kalendarz ósmoklasisty -

https://ideas4cel.pl/sklep/kalendarz-osmoklasisty-2020-2021/?f
bclid=IwAR0l1rZHuhJuDWBMfss_i7TyAi_WqR0jLhWGSkK5OuY8H
J67pzF1h6BZop0
(można tworzyć samodzielnie taki kalendarz na każdy tydzień, 
dostosowując do realizowanego materiału – można go 
z uczniami robić jako challenge).

https://ideas4cel.pl/sklep/kalendarz-osmoklasisty-2020-2021/?fbclid=IwAR0l1rZHuhJuDWBMfss_i7TyAi_WqR0jLhWGSkK5OuY8HJ67pzF1h6BZop0
https://ideas4cel.pl/sklep/kalendarz-osmoklasisty-2020-2021/?fbclid=IwAR0l1rZHuhJuDWBMfss_i7TyAi_WqR0jLhWGSkK5OuY8HJ67pzF1h6BZop0
https://ideas4cel.pl/sklep/kalendarz-osmoklasisty-2020-2021/?fbclid=IwAR0l1rZHuhJuDWBMfss_i7TyAi_WqR0jLhWGSkK5OuY8HJ67pzF1h6BZop0
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Kreatywne rozwijanie umiejętności
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Słownictwo
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Jakie techniki mogą stosować uczniowie w czasie nauki słówek?

1. Nauczmy ich wykorzystywać słówka w kontekście, w zdaniach. Szczególnie te, które sprawiają trudność. Mogą to być 
ćwiczenia ustne, im więcej zdań z danym słówkiem, tym większe prawdopodobieństwo zapamiętania.

2. Wykorzystujmy na lekcji i zachęcajmy uczniów do wykorzystywania piosenek, filmików, tak by były one w kontekście. 
Kontekst pomaga zapamiętać słówka lepiej, później mózg łączy słowo z kontekstem, w którym ono było.

3. Ciekawym pomysłem są memy. Wystarczy wpisać w grafikę google słowo, które nas interesuje + meme. Memy, dzięki 
zabawnej formie powodują, że lepiej zapamiętujemy, a uczniowie je uwielbiają.

4. Stosujmy mnemotechniki – http://www.zafascynowanazyciem.pl/mnemotechniki-w-nauce-jezyka-angielskiego/ , 
https://plecakiwalizka.com/warsztaty-jezykowe-11-mnemotechniki-jak-zapamietac-nowe-slowka/ , w tym mnemoobrazki - 
inspiracją może być gotowe karty 
https://demosklep.coludziepowiedza.co/kategoria-produktu/mnemobrazki/mnemobrazki-karty-drukowane/ . 

Ich wykorzystanie omawiane jest na webinarium -  
https://edunation.com.pl/jak-sprawic-by-uczniowie-pokochali-uczenie-sie-slowek-mnemotechniki-w-praktyce/

5. „Storytelling można zastosować zarówno do wprowadzania nowego słownictwa jak i jego utrwalania. Zamiast gotowej 
listy słów do nauki, opowiedz swoim słuchaczom prostą historię te słowa zawierającą. Jeśli brak ci wyobraźni, możesz 
wykorzystać gotowe nagarnia audio lub wideo z Internetu. Poproś słuchaczy, by w trakcie słuchania zapisywali wszystkie 
słowa z danej tematyki - następnie zbierz te słowa i teraz dopiero stwórzcie listę. W dalszym ciągu jednak jej „nauczenie się 
na pamięć” będzie mało skuteczne. Jak zatem stosując storytelling utrwalić nowo poznane słownictwo? Przygotuj karteczki 
z poszczególnymi słowami. Uczniowie losują 5-10 słów i ich zadaniem jest ułożenie innej opowieści, która te słowa zawiera.”

(https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU )

http://www.zafascynowanazyciem.pl/mnemotechniki-w-nauce-jezyka-angielskiego/
https://plecakiwalizka.com/warsztaty-jezykowe-11-mnemotechniki-jak-zapamietac-nowe-slowka/
https://demosklep.coludziepowiedza.co/kategoria-produktu/mnemobrazki/mnemobrazki-karty-drukowane/
https://edunation.com.pl/jak-sprawic-by-uczniowie-pokochali-uczenie-sie-slowek-mnemotechniki-w-praktyce/
https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU
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Przykładowe gry i zabawy

➢   Tworzenie krzyżówek z hasłami, rebusów itp.
➢   Zabawa drużynowa, nauczyciel opisuje jakąś rzecz, uczniowie mają napisać na kartkach, jaka to rzecz, np. It's 

a piece of furniture, we put plates on it when we eat dinner (punkt dla drużyny, która właściwie wskazała o 
czym jest mowa lub dla drużyny, która zrobiła to pierwsza); jeśli jest dość wyrównany poziom uczniów, można 
ustawić drużyny w kolejce i jedna osoba z drużyny odpowiada, gdy poda właściwą odpowiedź, wymienia ją 
kolejna osoba z drużyny. Wygrywa drużyna, która pierwsza wymieni wszystkich zawodników.

➢   Jeśli uczniowie mają długą listę do zapamiętania, można pobawić się następująco: uczniowie otrzymują listę 
słówek, jedna osoba odchodzi od drużyny i jej nie widzi. Pozostali mają zapamiętać jak najwięcej słówek, 
pobiec do kolegi z drużyny i przekazać mu jak największą liczbę słówek, które on zapisuje na otrzymanej 
kartce. Na początku ustalamy, ile razy drużyna może pobiec i dyktować słówka, np. 2 lub 3. Wygrywa drużyna, 
która napisze największą liczbę słówek.

➢   Dyktanda rysunkowe.
➢   Gra w scrabble - nauczyciel wpisuje słowa do znalezienia, program miesza literki i można wydrukować gotową 

kartę scrabble (dobre ćwiczenie na rozgrzewkę językową – kto znajdzie więcej słów w określonym czasie) -  
https://eduzabawy.com/generatory/scrabble/?fbclid=IwAR0s4HinabyMIvXnR2xc08QHPc0tKHFPTknAOsTYBsw
Mtqh1oHGHMbT4E1c
 

➢   Gra karciana i pomysły do wykorzystania (płatne) - https://www.bookcity.pl/gra-karciana-dont-say-it

https://eduzabawy.com/generatory/scrabble/?fbclid=IwAR0s4HinabyMIvXnR2xc08QHPc0tKHFPTknAOsTYBswMtqh1oHGHMbT4E1c
https://eduzabawy.com/generatory/scrabble/?fbclid=IwAR0s4HinabyMIvXnR2xc08QHPc0tKHFPTknAOsTYBswMtqh1oHGHMbT4E1c
https://www.bookcity.pl/gra-karciana-dont-say-it
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Artykuły dotyczące sposobów nauki słowek

https://simpleenglishcorner.pl/mapy-mysli-kreatywna-nauka-slowek/ (mind 
maps uczniowie mogą również uczniowie tworzyć w aplikacjach na telefon)

https://simpleenglishcorner.pl/10-sposobow-na-efektywna-nauke-slowek/ 

https://langly.pl/dziesiec-sposobow-nauki-slowek-jezyka-obcego/ 

https://www.englishfreak.pl/2018/04/10-sposobow-na-listy-sowek-working-
wi.html

https://jezykowasilka.pl/jak-sie-uczyc-slowek/

https://simpleenglishcorner.pl/mapy-mysli-kreatywna-nauka-slowek/
https://simpleenglishcorner.pl/10-sposobow-na-efektywna-nauke-slowek/
https://langly.pl/dziesiec-sposobow-nauki-slowek-jezyka-obcego/
https://www.englishfreak.pl/2018/04/10-sposobow-na-listy-sowek-working-wi.html
https://www.englishfreak.pl/2018/04/10-sposobow-na-listy-sowek-working-wi.html
https://jezykowasilka.pl/jak-sie-uczyc-slowek/
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Ćwiczenia

Oczywiście mamy również do wyboru ćwiczenia zamieszczone 
w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, bądź na kartach i po-
winniśmy je wykorzystywać. W czasie pracy z nimi możemy 
jednak wprowadzić różne formy pracy w grupach, grywalizacji, 
metody stacji, escape roomu, by nie były zwykłymi ćwiczeniami. 
Ważne by wykorzystywać różne metody pracy, by pobudzać 
mózg i sprawiać by lekcja była dla uczniów atrakcyjna.
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Nowoczesne technologie

W obecnym świecie nauka musi opierać się również na nowoczesnych 
technologiach. Są one bliskie uczniom i pozwalają lepiej skupić ich uwagę. 
Oczywiście jeśli to możliwe powinniśmy wykorzystywać oprogramowanie 
multimedialne do naszych kursów, e-panele, prace domowe do 
podręcznika on-line. Warto zobaczyć na stronie wydawnictwa, co oferują 
do wykorzystywanych na lekcji podręczników.

Kolejną formą mogą być interaktywne ćwiczenia na stronie internetowej, 
np. https://engly.pl/

Z pomocą przyjdą nam tu również różne aplikacje i interaktywne strony. 
Najpopularniejsze ze względu na interakcję z uczniem oraz możliwość 
tworzenia własnych zestawów i ćwiczeń wśród nauczycieli są: Quizlet, 
Quizizz, wordwall, memrise, lingos, InstaLing, Kahoot!

https://engly.pl/
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Artykuł, jak działa Quizlet - 
https://www.komputerswiat.pl/poradniki/internet/najlepsze-serwisy-do-nauki-jezykow-quizlet-powtorz-angielskie-slowka-i-gra
matyke/shss9fs
Strona do logowanie - https://quizlet.com/ 

Quizlet zawiera wiele gotowych zestawów dopasowanych do podręczników (stworzonych przez wydawnictwa), 

Listy Quizlet stworzone przez wydawnictwa, zarówno do podręczników, jak i repetytoriów np.

https://www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders 

https://quizlet.com/OxfordPolska/folders 

https://vipclub.egis.com.pl/pl/quizlet 

Jeśli nie ma Quizlet do naszego podręcznika przygotowanego przez wydawnictwo, to możemy:
●  wpisać w lupce na Quizlet interesujący nas tytuł i poszukać stworzone przez innych Quizlety, 
●  w łatwy sposób stworzyć swój własny zestaw słówek.

Quizlet Live to darmowa opcja z w której uczniowie mogą ze sobą rywalizować na lekcji. Uczą się słownictwa, a jednocześnie 
współpracują w grupach - https://quizlet.com/pl/features/live 

Plus aplikacji – oszczędność czasu, ponieważ zawiera ona zestawy do konkretnych kursów, które dodatkowo można samodzielnie 
uzupełniać o zwroty, na które chcemy zwrócić uwagę uczniów. 

Filmik dotyczący wykorzystania płatnej wersji Quizlet, w której można tworzyć klasy i kontrolować postępy uczniów, a pracę nad 
nimi uczynić elementem rywalizacji - https://www.youtube.com/watch?v=pkN-xfRHDSE 

https://www.komputerswiat.pl/poradniki/internet/najlepsze-serwisy-do-nauki-jezykow-quizlet-powtorz-angielskie-slowka-i-gramatyke/shss9fs
https://www.komputerswiat.pl/poradniki/internet/najlepsze-serwisy-do-nauki-jezykow-quizlet-powtorz-angielskie-slowka-i-gramatyke/shss9fs
https://quizlet.com/
https://www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders
https://quizlet.com/OxfordPolska/folders
https://vipclub.egis.com.pl/pl/quizlet
https://quizlet.com/pl/features/live
https://www.youtube.com/watch?v=pkN-xfRHDSE
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https://quizizz.com/

Ciekawe i różnorodne Quizy. Można wybrać spośród stworzonych przez 
innych Quizów lub łatwo stworzyć własne.

Quizy można przypisywać jako prace domowe. Uczniom wysyła się 
wówczas kod, oni muszą się zalogować, wypełnić Quiz, a nauczyciel 
widzi w zakładce „raporty” postępy w ich pracy. Jest to bezpłatne, 
jedynie trzeba się zalogować.

Tu również możemy wprowadzić formę rywalizacji, zaznaczając opcję 
„pokaż tabelę wyników”, gdy przypisujemy Quiz do danej grupy.

Gotowe Quizy można modyfikować i zmieniać w zależności od swoich 
potrzeb. 

https://quizizz.com/
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https://wordwall.net/pl (w podstawowej wersji strona jest 
bezpłatna, za dodatkowe opcje trzeba zapłacić - 
https://wordwall.net/pl/price-plans)

krótki filmik jak działa wordwall - 
https://www.youtube.com/watch?v=9GmTmMV87Ws 

Można korzystać z gotowych ćwiczeń, wystarczy wejść 
w zakładkę społeczność i w lupce wpisać interesujące nas 
słownictwo.

https://wordwall.net/pl
https://wordwall.net/pl/price-plans
https://www.youtube.com/watch?v=9GmTmMV87Ws
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https://www.memrise.com/ 

Polecam obejrzeć filmik i zobaczyć działanie aplikacji - 
https://www.youtube.com/watch?v=GvJTPafAlpc 

Można również przeczytać artykuł na ten temat - 
http://lingwoholik.pl/memrise-jak-korzystac-z-aplikacji/ 

Wykorzystany może być podobnie jak Quizlet. Przykładowy 
zestaw słownictwa przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty - 
https://app.memrise.com/course/2226082/teraz-egzamin-osmok
lasisty/
 

https://www.memrise.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GvJTPafAlpc
http://lingwoholik.pl/memrise-jak-korzystac-z-aplikacji/
https://app.memrise.com/course/2226082/teraz-egzamin-osmoklasisty/?fbclid=IwAR19gfSV4-SyFTBdnxCVYJBZ4FH7Lqb7CnY_acetvzgN2jVUL-55jFiR60A%22%20%5Ct%20%22_blank
https://app.memrise.com/course/2226082/teraz-egzamin-osmoklasisty/?fbclid=IwAR19gfSV4-SyFTBdnxCVYJBZ4FH7Lqb7CnY_acetvzgN2jVUL-55jFiR60A%22%20%5Ct%20%22_blank
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Na stronie https://lingos.pl/
są informacje, jak działa 
aplikacja i w jaki sposób można 
ją wykorzystać w pracy 
z uczniami.

To platforma wsparcia 
nauczycieli w uczeniu 
słownictwa i gramatyki - 
https://instaling.pl/  

Szkoła może dołączyć do 
programu, dzięki któremu 
nauczyciel może bezpłatnie 
tworzyć klasy i śledzić postępy 
swoich uczniów.

https://lingos.pl/
https://lingos.pl/
https://instaling.pl/
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To zarówno strona (https://kahoot.com), jak i aplikacja do pobrania.
Jak się zalogować, tworzyć quizy i wykorzystywać je z uczniami -
 https://www.youtube.com/watch?v=ch_7HHFwjCU 
„Od niedawna Kahoot! ma wersję Challenge, czyli możliwość rozwiązywania quizów indywidualnie przez 
uczniów. Potrzebna jest im do tego aplikacja na telefon Kahoot! app. Uczeń z taką aplikacją na telefonie, 
otrzymuje od nauczyciela link lub PIN do gry, wygenerowany po wyborze opcji Challenge po wybraniu 
quizu (obok Play, którą wykorzystać możemy grając w Kahoota w klasie).
Następną wybieraną opcją jest dostępność quizu (do 14 dni). Uczniowie, którzy dostaną link czy kod albo 
dostęp poprzez Google classroom, otrzymują wiadomość ”You have been challenged” (Zostałeś 
wyzwany). Wystarczy teraz, by uczeń zaakceptował wyzwanie i może zagrać.
Nauczyciel ma wgląd do wyników uczniów, o ile oczywiście ma swój login. Wystarczy, że wejdzie na swój 
profil i dalej na rezultaty i na zadany przez siebie quiz. Może pobrać wyniki w dość szczegółowej postaci 
w arkuszu Excel.
Co więcej może również wybrać opcję ponownej gry „play again” z duszkiem, ta opcja umożliwia uczniowi 
wykonanie zadania po raz drugi i zmierzenie się z samym sobą.”

(http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/tik-w-zadaniach-domowych/)

https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ch_7HHFwjCU
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/tik-w-zadaniach-domowych/
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Podsumowanie

Jak możemy wykorzystać w pracy z uczniami wspomniane strony i aplikacje? 
➔  wykonywanie quizów indywidualnie jako praca domowa
➔  grywalizacja indywidualna bądź grupowa na lekcji
➔  tworzenie przez uczniów quizów dla innych

Każdy może wybrać aplikację dla siebie i dostosować ją do swoich potrzeb. 
Najważniejsze jest zmobilizowanie uczniów do utrwalania słownictwa. Jeśli nasi 
uczniowie będą mieli bogate słownictwo, to z większością zadań egzaminacyjnych 
poradzą sobie dobrze. Wystarczy, że pokażemy im jak pracować z arkuszem 
i wskażemy kilka pomocnych trików.
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Gramatyka
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Jak w ciekawy sposób przedstawiać gramatykę angielską? cz. 1

Uczniowie z klas 7 i 8 bardzo lubią filmy z gramatyki – playlista RockYourEnglish  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMFuSBiOMM9C5q9PCjkt3Z_CoHdOrJBV 

Mogą być one wykorzystane w następujący sposób:

- obejrzenie wspólnie z uczniami na lekcji i omawianie zagadnień

- przesłanie linku do filmiku po lekcji w celu indywidualnego utrwalenia zagadnienie

- przesłanie filmiku przed lekcją, tak by uczniowie już orientowali się w zagadnieniu i jedynie utrwalili to 
z nami

-  przesłanie filmiku przed lekcją i poproszenie ich o to, by to oni omówili to zagadnienie (wybrana osoba lub 
wspólnie) – lekcja odwrócona.

Linki do stron dotyczących lekcji odwróconej:

https://www.slideshare.net/iwonam/odwrcona-lekcja-jzyka-obcego-83925626

https://mrostkow.oeiizk.waw.pl/odwroconalekcja.pdf

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/odwrocona-lekcja-w-praktyce-skuteczny-sposob-na-poprawe-wynik
ow-klasy

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMFuSBiOMM9C5q9PCjkt3Z_CoHdOrJBV
https://www.slideshare.net/iwonam/odwrcona-lekcja-jzyka-obcego-83925626
https://mrostkow.oeiizk.waw.pl/odwroconalekcja.pdf
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/odwrocona-lekcja-w-praktyce-skuteczny-sposob-na-poprawe-wynikow-klasy
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/odwrocona-lekcja-w-praktyce-skuteczny-sposob-na-poprawe-wynikow-klasy
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf


28

Jak w ciekawy sposób przedstawiać gramatykę angielską? cz. 2

PowerPoint

Program wszystkim znany do tworzenia prezentacji. Sprawdzi się idealnie do przedstawiania 
zagadnień gramatycznych. Z łatwością można pokazać np. inwersję w zdaniu, czy zmieniające się 
końcówki. Łatwy w wykonaniu i przejrzysty sposób wprowadzenia nowego zagadnienia. W internecie 
znajdują się gotowe prezentacje, które również można wykorzystać. Można je urozmaicić o obrazki 
Bitmoji z własnym wizerunkiem, przyciągnie to uwagę uczniów :)

Wierszyki
Czasem warto wprowadzać wierszyki, które pomogą uczniom zapamiętać budowę czasów, np. 

Present Continuous teraz trwa.
Końcówkę -ing w czasowniku ma.

Jeśli po sprawdzanie nie chcesz wyć, 
W każdym zdaniu użyj „być” - 

To jest am, is, are, a unikniesz srogich kar.
Pomysły na wierszyki można znaleźć w Internecie (np. https://kreatywnelekcje.wordpress.com/ ) lub 
w książce „Grammar  Rhymes” - https://grammar-rhymes.com/

https://kreatywnelekcje.wordpress.com/
https://grammar-rhymes.com/
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Jak w ciekawy sposób ćwiczyć gramatykę angielską? cz. 1

Omówione wcześniej strony i aplikacje, np. Quizlet, Quizizz, wordwall, Kahoot! 
mogą również posłużyć do ćwiczenia określonych struktur gramatycznych, można 
wyszukać w nich gotowe zestawy i quizy lub stworzyć własne, na tej samej zasadzie, 
jak zestawy dotyczące słownictwa.

Przykładowy zestaw na Quizlet - 
https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-os
moklasisty-flash-cards/
 

https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/
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Jak w ciekawy sposób ćwiczyć gramatykę angielską? cz. 2

Interaktywne ćwiczenia, można znaleźć na wspomnianej 
wcześniej stronie https://engly.pl/subjects/listing/6

Inne przykładowe strony z ćwiczeniami on-line:

https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/cwiczenia/  (ćwiczenia na 
różnych poziomach)

https://www.ang.pl/cwiczenia 
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-cwiczenia.html
https://www.e-ang.pl/test.php 
https://www.e-gramatica.com/pl/

https://engly.pl/subjects/listing/6
https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/cwiczenia/
https://www.ang.pl/cwiczenia
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-cwiczenia.html
https://www.e-ang.pl/test.php
https://www.e-gramatica.com/pl/
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Jak w ciekawy sposób ćwiczyć gramatykę angielską? cz. 3

Świetnym sposobem na ćwiczenie różnych zagadnień 
gramatycznych (zarówno w pracy on-line, jak i stacjonarnej na 
tablicy interaktywnej lub indywidualnie na telefonach 
komórkowych uczniów) jest wykorzystanie kart pracy w formie 
interaktywnej - 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en

(strona może oczywiście posłużyć do różnych rodzajów ćwiczeń 
egzaminacyjnych, również słownictwa, czy funkcji językowych, 
wystarczy w lupce wpisać interesujące nas zagadnienie)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en
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Otwarte zadania egzaminacyjne

Jeden z trudniejszych typów zadań egzaminacyjnych – parafrazy (teoria) - 
https://www.withflyingcolours.pl/2019/04/14/parafrazy-angielski-zasady/

Tradycyjne ćwiczenia egzaminacyjne do wydrukowania:
✔ Parafraza zdań - https://drive.google.com/file/d/1yghIZbPohrcy-FcWWss05BPPSGSsZXsf/view 
✔ Opis ilustracji  - https://drive.google.com/file/d/1Rnp92QSSYryJAmYTPSZfZKg8l7PEyTuE/view 
✔ Transformacje i tłumaczenia 

http://gimnazjum.dziemiany.pl/wp-content/uploads/2017/03/transformacje-i-tlumaczenia.pdf 
✔ https://engly.pl/tasks/listing/57https://engly.pl/tasks/listing/57

Transformacje ćwiczenia on-line:
https://engly.pl/tasks/listing/47 (proste zadania przygotowujące do właściwych transformacji)
http://testyourenglish.pl/Test/154/transformacje-ze-slowem-kluczem-cz-1#.X3LqexRxdPa - 
http://www.focus.olsztyn.pl/sentence-transformations-02.html 

Materiały płatne do ćwiczenia gramatyki
ćwiczenia gramatyczne - https://polonsky.pl/wyszukiwarka?szukaj=GR8 
https://englybook.pl/
e-book - 
https://angelikaskotnicka.com/produkt/egzamin-8-klasisty-cwiczenia-gramatyczne/?fbclid=IwAR3WGPOAiGarDjFO9SDY
spU7bpv5qAYknRIiOVzMbH93Kidq3GVooque0is

 

https://www.withflyingcolours.pl/2019/04/14/parafrazy-angielski-zasady/
https://drive.google.com/file/d/1yghIZbPohrcy-FcWWss05BPPSGSsZXsf/view
https://drive.google.com/file/d/1Rnp92QSSYryJAmYTPSZfZKg8l7PEyTuE/view
http://gimnazjum.dziemiany.pl/wp-content/uploads/2017/03/transformacje-i-tlumaczenia.pdf
https://engly.pl/tasks/listing/57
https://engly.pl/tasks/listing/57
https://engly.pl/tasks/listing/47
http://testyourenglish.pl/Test/154/transformacje-ze-slowem-kluczem-cz-1#.X3LqexRxdPa
http://www.focus.olsztyn.pl/sentence-transformations-02.html
https://polonsky.pl/wyszukiwarka?szukaj=GR8
https://englybook.pl/
https://angelikaskotnicka.com/produkt/egzamin-8-klasisty-cwiczenia-gramatyczne/?fbclid=IwAR3WGPOAiGarDjFO9SDYspU7bpv5qAYknRIiOVzMbH93Kidq3GVooque0is
https://angelikaskotnicka.com/produkt/egzamin-8-klasisty-cwiczenia-gramatyczne/?fbclid=IwAR3WGPOAiGarDjFO9SDYspU7bpv5qAYknRIiOVzMbH93Kidq3GVooque0is
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Jak łączyć kreatywnie naukę 
słownictwa i gramatyki?
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Krótkie ćwiczenia i zabawy

Proponuję krótkie ćwiczenia on-line na rozgrzewkę - https://www.gamestolearnenglish.com/ 

Wykorzystanie tic-taców z napisami. 
Uczniowie tworzą zdanie w określonej strukturze językowej 
z użyciem wylosowanego słowa – miły i zaskakujący początek lekcji.

Tworzenie memów – stworzone memy pomogą w kontekstowym usytuowaniu danych 
struktur i dodadzą humorystyczny efekt, co sprzyja ich zapamiętywaniu, np. gdy omawiamy 
tryby warunkowe, możemy wpisać początek zdania, a uczniowie mają je kreatywnie 
dokończyć - https://imgflip.com/memegenerator

Wykorzystanie chmurek (speech bubble) do zdjęć, tworzenie mini komiksów, w zabawny 
sposób przedstawiający strukturę, którą chcemy przećwiczyć można użyć dowolne zdjęcie 
swoje, uczniów, z internetu, z zaproponowanych na stronie. - https://phraseit.net/

https://www.gamestolearnenglish.com/
https://imgflip.com/memegenerator
https://phraseit.net/
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„Opowiedz prostą historię, która zawiera nowe formy 
gramatyczne. Zadawaj pytania, by naprowadzić uczniów na ich 
znaczenie i formę. Następnie, gdy poznają już formę, rozdaj 
kursantom karteczki z prostymi słowami (5-10 karteczek) i niech 
ich zadaniem będzie ułożenie historii, która rozgrywa się w 
przeszłości czy przyszłości, itd. w zależności od formy 
gramatycznej, którą chcesz trenować”

(https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU)

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU
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Story cubes jest to znana gra, składa się z kilku kostek i występuje w wielu wariantach. Dostępna 
jest również w wersji aplikacji np. story dice, którą można wyświetlić na ekranie. 

Dixit to kolejna znana gra planszowa, której karty można wykorzystać do ćwiczeń gramatyczno-
leksykalnych. Z uczniami w szkole podstawowej nie gramy w tę grę w jej oryginalnej postaci, bo 
byłoby to bardzo trudne. Wykorzystujemy jedynie karty, które są z pogranicza fantazji 
i pozwalają na dużą swobodę w interpretacji, a tym samym rozwijają kreatywność uczniów.

Można je wykorzystywać do tworzenia kreatywnych zdań w wybranym czasie lub ćwiczących 
konkretną strukturę oraz wybrane słownictwo. 

Uczniowie wyrzucają kostki lub wybierają karty i indywidualnie, bądź zespołowo tworzą zdania, 
zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (np. zdania mają być w czasie Present Continuous, bo 
opisujemy, co się dzieje teraz). Prezentacja zdań, skojarzenia uczniów wywołują wiele radości, bo 
każdy na inny pomysł i inaczej podchodzi do wylosowanej kostki/karty. 

Zaletą obydwu gier jest to, że rysunki można interpretować na wiele sposobów, pozwalają one na 
dużą kreatywność uczniów. Więcej na temat wykorzystania tych gier będzie w części dotyczącej 
ćwiczenia umiejętności pisania.
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Koła fortuny

Wheele decide – ciekawy dodatek do lekcji, który działa z jednej 
strony rozluźniająco, wprowadzając element zabawy i zaskoczenia, 
a z drugiej motywująco. Koła mogą być wykorzystywane zarówno do 
wyboru uczniów, którzy mają udzielać odpowiedzi, ale również 
możemy do nich wrzucić dowolne słowa, zdania do przećwiczenia, 
które uczniowie losują.

Jak to działa? To proste:

1) Wchodzimy na stronę http://wheeldecide.com/. 

2) Wybieramy opcję Modify Wheel

3) W pojawiającym się oknie dialogowym wpisujemy własne 

elementy, tytuł, możemy wejść w opcje zaawansowane Advanced 

Options i zaznaczyć usuwanie wylosowanego elementu, wybrać 

paletę kolorów, określić czas kręcenia.

4) Zatwierdzamy wybierając opcję Apply Wheel Changes

5) Losujemy klikając w środkowy punkt koła fortuny. Pojawiający się 

element można usunąć, jeśli zaznaczyliśmy taką opcję w 

ustawieniach zaawansowanych.

6) W celu pobrania kodu embed wybieramy opcję Embed Wheel.
(http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/interaktywne-kolo-fortuny/)

Random Name Picker - również rodzaj koła, dzięki któremu losujemy osobę, 
która ma np. udzielić odpowiedzi lub która grupa jako pierwsza ma 
przedstawić wyniki pracy i kto z grupy ma to zrobić. Element zaskoczenia, 
świadomość, że to nie nauczyciel podejmuje decyzję jest dla uczniów 
ekscytujący i utrzymuje ich uwagę - 

https://www.classtools.net/random-name-picker/ . 

Oczywiście zamiast imion można wpisywać dowolne słówka lub zdania.

Plusem tego koła jest to, że jeśli mamy listę słów (np. zapisaną w Wordzie), 
które chcemy wprowadzić, to możemy to zrobić za dwoma kliknięciami 
kopiuj-wklej, natomiast w wheel decide, każde słowo trzeba wprowadzać 
oddzielnie do kolejnego okienka.

1) Wchodzimy na stronę https://www.classtools.net/random-name-picker/

2) Wybieramy Edit

3) W pojawiającym się oknie wpisujemy swoje elementy usuwając te 

istniejące

4) Zatwierdzamy klikając Submit

5) Losujemy klikając w środkowy punkt koła fortuny. Pojawiający się element 

można usunąć lub pozostawić.

6) W celu pobrania linku lub kodu embed wybieramy opcję Share/Embed, 

następnie URL LInk/ Embed Code i kopiujemy interesująca nas zawartość.
(http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/interaktywne-kolo-fortuny/)

http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/interaktywne-kolo-fortuny/
https://www.classtools.net/random-name-picker/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/interaktywne-kolo-fortuny/
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Funkcje językowe
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Wstęp

W ćwiczeniu komunikacji najważniejsze jest wykorzystanie 
ćwiczonych zwrotów w sposób twórczy, np. poprzez odgrywanie 
dialogów. Uczniowie powinni głośno wypowiadać te zdania, by 
przełamywali bariery przed mówieniem. Najważniejszym 
zadaniem ćwiczenia funkcji językowych jest bowiem 
umiejętność wykorzystania ich w codziennych sytuacjach.

Uczniowie powinni w parach/małych grupkach                       
tworzyć scenki wykorzystujące poznane zwroty,                                 
by ćwiczyć je w sposób praktyczny i jak najbardziej                
zbliżony do naturalnych sytuacji.
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Gry

1. Domino (można je zakupić lub stworzyć samodzielnie) np. 
https://teacheshop.com/shop/funkcje-jezykowe-domino/
https://ideas4cel.pl/trudne-sprawdziany/

2.                                          - https://tie24.pl/?p=969

3. Flirt ósmoklasisty - 
https://karolinalubas.pl/2020/01/14/reakcje-jezykowe-dla-osmoklasistow-d
o-pobrania/

Ciekawym sposobem może być również wykorzystanie chmurek, pomysły na 
ich zastosowanie - 
https://neuroteaching.blogspot.com/2019/01/funkcje-jezykowe-z-edunotatk
ami.html

https://teacheshop.com/shop/funkcje-jezykowe-domino/
https://ideas4cel.pl/trudne-sprawdziany/
https://tie24.pl/?p=969
https://karolinalubas.pl/2020/01/14/reakcje-jezykowe-dla-osmoklasistow-do-pobrania/
https://karolinalubas.pl/2020/01/14/reakcje-jezykowe-dla-osmoklasistow-do-pobrania/
https://neuroteaching.blogspot.com/2019/01/funkcje-jezykowe-z-edunotatkami.html
https://neuroteaching.blogspot.com/2019/01/funkcje-jezykowe-z-edunotatkami.html


41

Materiały on-line

Interaktywne ćwiczenia: 
https://engly.pl/tasks/listing/32, 
https://engly.pl/tasks/listing/58 
https://www.englishfreak.pl/2019/03/egzaminacyjne-sos-reagowanie-jezykowe.html?fbclid=I
wAR0X-sKbm2ERUjyTJPYF82iljwmeejuJMjHhMiaui5zNswrMFcYsD2P6bNA
https://www.englishfreak.pl/2019/02/egzaminacyjne-sos-funkcje-jezykowe.html?fbclid=IwAR
3RFYkmvW0fTXOps8x4uya5Geop1h-dLO-iRMPkCYzfYh60REDcsfLBZa4
 
Pomocne na pewno i w tym przypadku mogą być wspomniane na szkoleniu aplikacje i strony 
do tworzenia quizów. Istnieją gotowe zestawy ćwiczące komunikację. Można je oczywiście 
stworzyć również według własnego pomysłu i potrzeb. Warto wykorzystać strony takie jak np. 
wordwall, quizizz, np.
https://wordwall.net/pl-pl/community?localeId=1045&query=egzamin%20%C3%B3smoklasis
ty%20reakcje%20j%C4%99zykowe
https://quizizz.com/admin/quiz/5e73d041b1c725001fec3c85/reakcje-j%C4%99zykowe-e

https://engly.pl/tasks/listing/32
https://engly.pl/tasks/listing/58
https://www.englishfreak.pl/2019/03/egzaminacyjne-sos-reagowanie-jezykowe.html?fbclid=IwAR0X-sKbm2ERUjyTJPYF82iljwmeejuJMjHhMiaui5zNswrMFcYsD2P6bNA
https://www.englishfreak.pl/2019/03/egzaminacyjne-sos-reagowanie-jezykowe.html?fbclid=IwAR0X-sKbm2ERUjyTJPYF82iljwmeejuJMjHhMiaui5zNswrMFcYsD2P6bNA
https://www.englishfreak.pl/2019/02/egzaminacyjne-sos-funkcje-jezykowe.html?fbclid=IwAR3RFYkmvW0fTXOps8x4uya5Geop1h-dLO-iRMPkCYzfYh60REDcsfLBZa4
https://www.englishfreak.pl/2019/02/egzaminacyjne-sos-funkcje-jezykowe.html?fbclid=IwAR3RFYkmvW0fTXOps8x4uya5Geop1h-dLO-iRMPkCYzfYh60REDcsfLBZa4
https://wordwall.net/pl-pl/community?localeId=1045&query=egzamin%20%C3%B3smoklasisty%20reakcje%20j%C4%99zykowe
https://wordwall.net/pl-pl/community?localeId=1045&query=egzamin%20%C3%B3smoklasisty%20reakcje%20j%C4%99zykowe
https://quizizz.com/admin/quiz/5e73d041b1c725001fec3c85/reakcje-j%C4%99zykowe-e
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Materiały on-line c.d.

Ciekawą propozycją będzie również koło
https://www.classtools.net/random-name-picker/, gdzie wpisujemy zwroty, 
które chcemy przećwiczyć i losowo wybieramy je dla uczniów. Uczniowie 
muszą odpowiednio zareagować do wylosowanej sytuacji. Jeśli nie chcemy, 
by pytania się nie powtarzały, należy po wylosowaniu danego pytania 
usunąć je (opcja remove name). Może być przeprowadzone to w formie 
krótkiej rozgrzewki językowej.

https://www.classtools.net/random-name-picker/
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Materiały on-line c.d.

Warto wykorzystywać również interaktywne karty pracy na stronie 
https://www.liveworksheets.com, które uczeń może odesłać nauczycielowi 
(nauczyciel musi się zalogować i podać swój adres e-mail; dzięki temu uczniowie 
będą mogli odsyłać wykonane prace na wskazany przez nauczyciela adres; ich prace 
będą dostępne na stronie w zakładce „Notifications”, co ważne - już sprawdzone :)) 

np. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_
(ESL)/Tests_and_exams/Reagowanie_j%C4%99zykowe_qq1293604jh?fbclid=IwAR2
bfsEIiroazmQ-OGbE8VrtP5wbnzHaVcOZpuKO-_J96A02ajndXdQ1ZV4

Przy okazji zamieszczam również przykładowe karty pracy na tłumaczenia 
https://www.liveworksheets.com/tp1293163my?fbclid=IwAR2uQYnEO10xwycbIGjdP8TRcvOk9atZznPer8rVxr3Nn2UY4dbA9IsRZ-U

oraz transformacje 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Transformacje_-_egz
amin_%C3%B3smoklasisty_in1293190te?fbclid=IwAR3EV8opNfhCmhGvnRe0w_9pPxob40aiFWVgNsQus3qmOiYwCB9Ns3HBebI

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Reagowanie_j%C4%99zykowe_qq1293604jh?fbclid=IwAR2bfsEIiroazmQ-OGbE8VrtP5wbnzHaVcOZpuKO-_J96A02ajndXdQ1ZV4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Reagowanie_j%C4%99zykowe_qq1293604jh?fbclid=IwAR2bfsEIiroazmQ-OGbE8VrtP5wbnzHaVcOZpuKO-_J96A02ajndXdQ1ZV4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Reagowanie_j%C4%99zykowe_qq1293604jh?fbclid=IwAR2bfsEIiroazmQ-OGbE8VrtP5wbnzHaVcOZpuKO-_J96A02ajndXdQ1ZV4
https://www.liveworksheets.com/tp1293163my?fbclid=IwAR2uQYnEO10xwycbIGjdP8TRcvOk9atZznPer8rVxr3Nn2UY4dbA9IsRZ-U
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Transformacje_-_egzamin_%C3%B3smoklasisty_in1293190te?fbclid=IwAR3EV8opNfhCmhGvnRe0w_9pPxob40aiFWVgNsQus3qmOiYwCB9Ns3HBebI
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Tests_and_exams/Transformacje_-_egzamin_%C3%B3smoklasisty_in1293190te?fbclid=IwAR3EV8opNfhCmhGvnRe0w_9pPxob40aiFWVgNsQus3qmOiYwCB9Ns3HBebI
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Podsumowanie

Jeśli uczniowie będą się w miarę swobodnie posługiwali ćwiczonymi 
zdaniami, to na pewno poradzą sobie z tą częścią egzaminu. 
Wystarczy raz na jakiś czas wykonać z nimi różne rodzaje zadań 
typowo egzaminacyjnych, by ich forma nie była dla nich zaskakująca.

Polecam również materiały płatne:

https://www.mor-pho.pl/produkt/reagowanie-jezykowe-egzamin-8-klasisty-joanna-filous
/?fbclid=IwAR0-55hMJVvG1sJxaDAVdmHtldBwv8jAzufe8jocZFEW93VLg2t5F5aGw7g
(dostępne są również książki ćwiczące pozostałe umiejętności)

https://www.mor-pho.pl/produkt/reagowanie-jezykowe-egzamin-8-klasisty-joanna-filous/?fbclid=IwAR0-55hMJVvG1sJxaDAVdmHtldBwv8jAzufe8jocZFEW93VLg2t5F5aGw7g
https://www.mor-pho.pl/produkt/reagowanie-jezykowe-egzamin-8-klasisty-joanna-filous/?fbclid=IwAR0-55hMJVvG1sJxaDAVdmHtldBwv8jAzufe8jocZFEW93VLg2t5F5aGw7g
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Czytanie
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Kody QR

Ćwicząc tę umiejętność również warto wprowadzić jakieś formy uatrakcyjnienia 
zwykłych zadań.

Wykorzystanie kodów QR

Uczniowie czytają tekst, następnie wyszukują kody QR w klasie i wykonują zadania 
zgodnie z nimi. Jak tworzyć takie kody? 

Wystarczy wejść na stronę do generowania kodów QR, np. https://www.qr-online.pl/ lub 
https://pl.qr-code-generator.com/, następnie je wydrukować i rozwiesić w wybranych 
(widocznych lub ukrytych) miejscach w sali. Przed lekcją dobrze jest poinformować 
uczniów by ściągnęli sobie darmową aplikację do odczytywanie kodów QR.

Inne wykorzystanie kodów QR:

https://sylwiagrubiak.pl/2018/11/qr-kody-na-angielskim-pomysly-na-wykorzystanie-wie
lka-paka-qr-kodow-do-wydruku.html?fbclid=IwAR2baDP1nNW5BQ8DnFkN5dcEfaKfkqDg
54zQ8UAs2P2mjS0CerBvnb3BKEE

http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych?fbclid=Iw
AR1BIdemEGrjSPxj95eP8RmD-jz-YQ_-HEPWAAPQ-ImT96ggk10qw5ac9FI

https://www.qr-online.pl/
https://pl.qr-code-generator.com/
https://sylwiagrubiak.pl/2018/11/qr-kody-na-angielskim-pomysly-na-wykorzystanie-wielka-paka-qr-kodow-do-wydruku.html?fbclid=IwAR2baDP1nNW5BQ8DnFkN5dcEfaKfkqDg54zQ8UAs2P2mjS0CerBvnb3BKEE
https://sylwiagrubiak.pl/2018/11/qr-kody-na-angielskim-pomysly-na-wykorzystanie-wielka-paka-qr-kodow-do-wydruku.html?fbclid=IwAR2baDP1nNW5BQ8DnFkN5dcEfaKfkqDg54zQ8UAs2P2mjS0CerBvnb3BKEE
https://sylwiagrubiak.pl/2018/11/qr-kody-na-angielskim-pomysly-na-wykorzystanie-wielka-paka-qr-kodow-do-wydruku.html?fbclid=IwAR2baDP1nNW5BQ8DnFkN5dcEfaKfkqDg54zQ8UAs2P2mjS0CerBvnb3BKEE
http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych?fbclid=IwAR1BIdemEGrjSPxj95eP8RmD-jz-YQ_-HEPWAAPQ-ImT96ggk10qw5ac9FI
http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych?fbclid=IwAR1BIdemEGrjSPxj95eP8RmD-jz-YQ_-HEPWAAPQ-ImT96ggk10qw5ac9FI
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Strony on-line

W ćwiczeniu czytania również można wykorzystać interaktywne ćwiczenia na 
https://www.liveworksheets.com/, np. 
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=reading+a2

Ważne jest zachęcanie do pracy w domu – można zaproponować czytanie artykułów na 
różnych poziomach i wykonywania ćwiczeń on-line: 

https://www.gettinenglish.com/angielski-na-poziomie/a2/

https://szlifujangielski.pl/practical-english/reading-comprehension-czytanie-ze-zrozu
mieniem/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading

Na niektórych stronach są gotowe ćwiczenia do tekstów, ale nauczyciel może szybko 
stworzyć Quizy, np. na Quizizz do poszczególnych artykułów.

Zachęcająca może być rywalizacja, np. kto przeczyta więcej w określonym czasie (np. 
przez tydzień/miesiąc) i odpowie poprawnie na największą ilość pytań.

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=reading+a2
https://www.gettinenglish.com/angielski-na-poziomie/a2/
https://szlifujangielski.pl/practical-english/reading-comprehension-czytanie-ze-zrozumieniem/
https://szlifujangielski.pl/practical-english/reading-comprehension-czytanie-ze-zrozumieniem/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading


48

Praca twórcza uczniów

Innym sposobem pracy jest tworzenie zadań egzaminacyjnych przez uczniów dla siebie 
wzajemnie, np. 

- zdania z lukami w języku polskim lub angielskim,

- pytania do tekstu, na które należy udzielić krótkie odpowiedzi,

- pytania ABC (z krótkimi odpowiedziami).

Uczniowie ćwiczą język zarówno tworząc zadania, jak i je później rozwiązując. Początki 
nie są łatwe, ale jak uczniowie nauczą się tak pracować, to tworzą ciekawe ćwiczenia, tak 
by zaskoczyć kolegów i dać prawdziwe wyzwanie. Nauczyciel musi to oczywiście 
kontrolować, by właściwie były skonstruowane zadania. Jest to twórcze działanie 
i pobudza myślenie.
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Słuchanie
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Twórczość uczniów

Podobnie, jak w przypadku ćwiczenia umiejętności czytania, uczniowie tworzą 
zadania egzaminacyjne dla siebie wzajemnie, np. 

- zdania z lukami w języku polskim lub angielskim,

- pytania do tekstu, na które należy udzielić krótkie odpowiedzi,

- pytania ABC (z krótkimi odpowiedziami).

W wersji ze słuchu, w czasie nagrania piszą pytania, które chcieliby zadać kolegom 
lub zdania z lukami. Następnie są one podawane innym uczniom (jeśli trzeba, to 
poprawiane przez nauczyciela) i w czasie kolejnego słuchania (lub jeśli potrzeba 
dwóch) udzielane są odpowiedzi. Możemy również wysłać wybranym lub wszystkim 
uczniom nagranie/link do strony i poprosić o przygotowanie zadań w domu, a na 
lekcji poświęcić czas na ich rozwiązywanie (element lekcji odwróconej).
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Ćwiczenia on-line

Ćwicząc słuchanie można wykorzystać materiały ze stron 
z ćwiczeniami on-line

https://szlifujangielski.pl/practical-english/listening-with-unde
rstanding-sluchanie-ze-zrozumieniem/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

https://www.english-guide.org/category/listening 

https://szlifujangielski.pl/practical-english/listening-with-understanding-sluchanie-ze-zrozumieniem/
https://szlifujangielski.pl/practical-english/listening-with-understanding-sluchanie-ze-zrozumieniem/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
https://www.english-guide.org/category/listening


52

Music

Uczniowie w tym wieku słuchają dużo muzyki. Warto jest więc 
wykorzystać piosenki w ćwiczeniu słuchania. Należy pamiętać, 
że ich dobór powinien wynikać z zainteresować uczniów,  by 
chętniej oni słuchali i w ogóle byli ćwiczeniem zaciekawieni. 
Przykład wykorzystania 
https://zpasjidojezykow.blogspot.com/2020/09/songs-mam-dla-
was-piosenki-ktore-sama.html
 
Piosenki z usuniętymi fragmentami do uzupełnienia - 
https://www.lyricsgaps.com/ 

https://zpasjidojezykow.blogspot.com/2020/09/songs-mam-dla-was-piosenki-ktore-sama.html?fbclid=IwAR22MVsV1XVWwzPuYbUIZBahjqQWkNgfoQnhiwtgFyZp7FvyT9yDTqYhfdg%22%20%5Ct%20%22_blank
https://zpasjidojezykow.blogspot.com/2020/09/songs-mam-dla-was-piosenki-ktore-sama.html?fbclid=IwAR22MVsV1XVWwzPuYbUIZBahjqQWkNgfoQnhiwtgFyZp7FvyT9yDTqYhfdg%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lyricsgaps.com/
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Jak jeszcze można zachęcić do słuchania?

● 6-minutowe nagrania wsparte transkrypcją -
 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/6-minute-english  

● Podcasty na różne tematy i na różnych poziomach z kartami pracy (trzeba się 
zalogować) - https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level1.shtml  

● W zależności od poziomu grupy, warto pomyśleć o wprowadzeniu krótkich 
przemówień TED (https://www.ted.com/ ) na lekcji lub w ramach ćwiczeń 
dodatkowych. Można poprosić o wysłuchanie przez uczniów TED na wybrany, 
interesujący ich temat i przygotować do tego pytania, na które mają krótko 
odpowiedzieć lub inne rodzaje ćwiczeń egzaminacyjnych, które chcemy przećwiczyć.

● Warto również zachęcać do oglądania znanych uczniom i lubianych seriali 
(z angielskimi napisami), by się osłuchiwali z językiem.

Polecam wpis - http://annapoplawska.pl/20-stron-rozwijajacych-rozumienie-ze-sluchu/  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/6-minute-english
https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level1.shtml
https://www.ted.com/
http://annapoplawska.pl/20-stron-rozwijajacych-rozumienie-ze-sluchu/
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Pisanie
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Wprowadzenie

Przygotowując do umiejętności pisania powinniśmy zadbać 
o swobodę uczniów w wypowiedziach, zachęcać ich do nich 
i chwalić za wszelkie próby. Ważne jest by uczniowie starali się 
wykorzystać słownictwo, które znają i struktury gramatyczne do 
wyrażenia swoich myśli, nawet na podstawowym poziomie. 
Wielu uczniów nie podejmuje próby pisania wypracowania na 
egzaminie, ponieważ wydaje im się, że nie dadzą rady stworzyć 
logicznych i poprawnych zdań. Czują ogromny opór przed tą 
częścią egzaminu. Muszą wiedzieć, że mają prawo do błędów 
i one nie dyskwalifikują ich pracy.
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Od czego zacząć?

Jeśli uczniowie mają problemy z pisaniem, warto zacząć od analizy napisanych 
tekstów.

Wskazówki przygotowujące do pisania na różnych poziomach wraz z ćwiczeniami on-
line i do wydruku -  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing

Nie trzeba od razu pisać całych długich wypracowań - warto na początek, może jako 
rozgrzewkę językową na początku lekcji zaproponować uczniom napisanie lub 
powiedzenie kilku zdań na jeden wybrany/wylosowany punkt -
https://www.englishfreak.pl/2019/02/egzaminacyjne-sos-writing.html  (jeśli uczniowie 
mają z tym problemy, mogą na początku robić to w grupkach lub parach) 

Pomóc w przygotowaniu uczniów do pisania może również wykorzystanie  ćwiczeń na 
wordwall.net, np. https://wordwall.net/pl/resource/1342288/angielski/writing-e8-1

https://wordwall.net/pl/resource/1342451/angielski/writing-e8-1

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing
https://www.englishfreak.pl/2019/02/egzaminacyjne-sos-writing.html
https://wordwall.net/pl/resource/1342288/angielski/writing-e8-1
https://wordwall.net/pl/resource/1342451/angielski/writing-e8-1
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Pomysły na ćwiczenie umiejętności pisania:

Wskazówki, jak  pomóc uczniom przygotować się pisania 
wypracowań - 
https://www.katarzynatyszkiewicz.pl/egzamin-osmoklasisty/

Strony internetowe:
● https://www.englishfreak.pl/2020/02/winter-writing-tasks-3-

worksheets.html?fbclid=IwAR1heZjZWmXS6rb6HD2m1bkuxr
2Mjzdnwn4x3bad9m0OGXyzRH8zMl50j6M

● https://www.englishfreak.pl/category/roll-a-story

https://www.katarzynatyszkiewicz.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.englishfreak.pl/2020/02/winter-writing-tasks-3-worksheets.html?fbclid=IwAR1heZjZWmXS6rb6HD2m1bkuxr2Mjzdnwn4x3bad9m0OGXyzRH8zMl50j6M
https://www.englishfreak.pl/2020/02/winter-writing-tasks-3-worksheets.html?fbclid=IwAR1heZjZWmXS6rb6HD2m1bkuxr2Mjzdnwn4x3bad9m0OGXyzRH8zMl50j6M
https://www.englishfreak.pl/2020/02/winter-writing-tasks-3-worksheets.html?fbclid=IwAR1heZjZWmXS6rb6HD2m1bkuxr2Mjzdnwn4x3bad9m0OGXyzRH8zMl50j6M
https://www.englishfreak.pl/category/roll-a-story
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Tu również wykorzystać możemy wspominany wcześniej storytelling.

„Punktem wyjścia do napisania opowieści może być fragment muzyczny czy mniej lub bardzkiej abstrakcyjny 
obraz.

Ćwiczenie pisania różnych funkcji, takich jak np. udzielanie porad można poprzedzić ciekawą historią osoby, 
która  zwraca się z  prośbą o poradę. Możemy też odwrócić sytuację i przedstawić poradę, a zadaniem słuchaczy 
niech będzie odtworzenie historii tej osoby.

Pisanie historii łańcuszka, gdzie każdy z uczestników odpowiada symultanicznie na to samo pytanie, następnie 
zakrywa swój fragment opowieści i przekazuje kartkę kolejnej osobie, która go kontynuuje odpowiadając na 
kolejne pytanie nauczyciela to gwarantowana przednia zabawa, szczególnie w momencie odczytywania 
gotowych historii.”

(https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU )

Storytelling – propozycje wykorzystania 
https://www.angielski-dice.pl/2017/02/19/once-upon-a-time-storytelling-na-angielskim/

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/storytelling-w-nauce-jezykow?fbclid=IwAR2p-D0uvWoPzEtQMnGQzLSHaqiK93IwLJtEDLzcuhYYfgfxCeyjHCr7UXU
https://www.angielski-dice.pl/2017/02/19/once-upon-a-time-storytelling-na-angielskim/
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O Story Cubes/Dice (kości opowieści) i Dixit również już wspominałam przy ćwiczeniu środków językowych. Jednak ich zastosowanie 
może być szersze. Przyda się doskonale do ćwiczenia umiejętności pisania na konkretne tematy wskazane przez nauczyciela. 
Uczniowie mogą wykonywać je ustnie bądź zapisywać swoje historie, a następnie je odczytywać. 

Polecenie może być bardzo proste, np.
Byłaś/Byłeś na wakacjach w ciekawym miejscu. Napisz:
- gdzie pojechałaś/eś
- co robiłaś/eś
- dlaczego to miejsce tak bardzo ci się podobało.

Następnie uczniowie wyrzucają kostki i wplatają słowa, które na nich się pojawiły w swój tekst. Wywołuje to sporo radości, bo 
połączenie tego w całość nie jest takie oczywiste. Sprzyja to uczeniu się i twórczemu podejściu do tematu, a uczniowie nie traktują 
tego jako nudnego i często stresującego ćwiczenia jakim jest pisanie wypracowania na wybrany temat. Dobrze się przy tym bawią, 
zarówno tworząc opowieści, jak i wysłuchując opowieści innych.

Podobnie można zrobić z kartami Dixit – uczniowie losują jedną lub kilka kart i bawią się w tworzenie barwnej opowieści.

Jeśli poziom grupy nie jest wysoki, należy pozwolić uczniom na korzystanie ze słownika, a zanim zaczną pisać przypomnieć czasy, 
które należy użyć w każdym punkcie. Najważniejsze by ich zachęcić do pisania i twórczego wykorzystania języka. 

O innym wykorzystaniu Story Cubes można dowiedzieć się ze strony 
https://teacherscorner.pl/story-cubes-5-sposobow-na-wykorzystanie-kosci-opowiesci-na-. 

Natomiast o Dixit, możecie Państwo przeczytać na blogu 
https://karolinalubas.pl/2019/09/30/dixit-jak-wykorzystac-ta-gre-na-lekcji-jezyka-obcego/

https://teacherscorner.pl/story-cubes-5-sposobow-na-wykorzystanie-kosci-opowiesci-na-zajeciach/
https://karolinalubas.pl/2019/09/30/dixit-jak-wykorzystac-ta-gre-na-lekcji-jezyka-obcego/
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Kolejne pomysły

● W rozwijaniu umiejętności pisania można stosować zadania projektowe. Wymagają one od 
uczniów poszukiwanie informacji na interesujące ich tematy, co pobudza ich do działania 
i zwiększa motywację. Prace te mogą być tworzone indywidualnie lub grupowo, na lekcji 
lub jako prace domowe.

● Ciekawym pomysłem jest wymiana listów między uczniami z różnych szkół w Polsce lub 
jeśli mamy możliwość, to za granicą. Jeśli nie mamy z kim współpracować w tym zakresie, 
to można skontaktować się z nauczycielami np. przez jakieś grupy nauczycielskie na 
Facebooku. 

● Do wprowadzania pisania w sposób naturalny można również wykorzystać blog/forum. 
Możemy z uczniami utworzyć taki blog, poprosić ich o utworzenie jakiś interesujących 
wpisów, a następnie zapisywanie komentarzy do nich. Może być to również w formie 
zamkniętej grupy na Facebooku. Jeśli będą to tematy zaproponowane przez uczniów, czyli 
takie, które ich interesują, to chętniej będą dodawać coś od siebie i komentować. 

● Można zaproponować uczniom jako przerywnik biegające dyktando - 
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/biegajace-dyktando/

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/biegajace-dyktando/
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 Łączenie wszystkich umiejętności na lekcji
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Bardzo ciekawym sposobem ćwiczenia wszystkich umiejętności na jednej lekcji, która 
doskonale sprawdzi się również na lekcji powtórzeniowej, jest metoda stacji dydaktycznych 
lub tzw. escape room. Zachęcam do przeczytania bloga na ten temat -
https://angielskizawodowo.blogspot.com/2019/05/stacje-dydaktyczne-na-lekcji-jezyka.html 
oraz obejrzenia przykładowego zestawu do takich stacji, który każdy nauczyciel może 
stworzyć wybierając takie zagadnienia, które akurat musi z uczniami poćwiczyć -
https://angielskizawodowo.blogspot.com/2019/04/dom-powtorki-dla-osmoklasistow.html 

Cyfrowy escape room – jak tworzyć:
w formularzach google - https://www.youtube.com/watch?v=lCKXJe774kk
na Genial.ly (app.genial.ly) - https://www.youtube.com/watch?v=gSZiAe3zdNo

Można tu wykorzystywać przedstawione na szkoleniu aplikacje, kody QR, strony 
z ćwiczeniami on-line.

https://angielskizawodowo.blogspot.com/2019/05/stacje-dydaktyczne-na-lekcji-jezyka.html?fbclid=IwAR3DrhmRX6eVb1QOdszNgrUETBZAkmA_PJ60yriqGIMnzaZ-VbhoRm76FI4%22%20%5Ct%20%22_blank
https://angielskizawodowo.blogspot.com/2019/04/dom-powtorki-dla-osmoklasistow.html?fbclid=IwAR1SN3uIU6rycVULYMHZnccEf2r0AHE_NrnG3tLFZWEbfZ6mKTXHZgLanhQ%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=lCKXJe774kk
https://www.youtube.com/watch?v=gSZiAe3zdNo
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Co jeszcze?

Polecam artykuł na temat wykorzystania „chmur wyrazowych”- 
https://made-by-kate.pl/chmury-wyrazowe-czyli-sposob-na-repetytorium-o
smoklasisty-3/?fbclid=IwAR05sO0HAjIpHz381UzEkp9L0ESl2u-jwe-gnJyVg43
GMfFEl1gwpM2Gyn0
 

Warto zobaczyć na stronie wydawnictwa, co ono oferuje do konkretnego 
podręcznika, z którego Państwo korzystają - epanele, prace domowe do 
podręcznika on-line itp., by i w ten sposób zachęcić i zmobilizować uczniów 
do pracy.

https://made-by-kate.pl/chmury-wyrazowe-czyli-sposob-na-repetytorium-osmoklasisty-3/?fbclid=IwAR05sO0HAjIpHz381UzEkp9L0ESl2u-jwe-gnJyVg43GMfFEl1gwpM2Gyn0
https://made-by-kate.pl/chmury-wyrazowe-czyli-sposob-na-repetytorium-osmoklasisty-3/?fbclid=IwAR05sO0HAjIpHz381UzEkp9L0ESl2u-jwe-gnJyVg43GMfFEl1gwpM2Gyn0
https://made-by-kate.pl/chmury-wyrazowe-czyli-sposob-na-repetytorium-osmoklasisty-3/?fbclid=IwAR05sO0HAjIpHz381UzEkp9L0ESl2u-jwe-gnJyVg43GMfFEl1gwpM2Gyn0
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