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Dear Students, 

mam nadzieję, że poprzedni zestaw nie sprawił wam za dużych trudności. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy przesłali swoje odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby wysłać rozwiązane 

zadania na mój adres e-mail.  

Nawiązując do ostatniego zestawu podaję prawidłowe odpowiedzi do zadań: 

Uzupełnienie maila - dopowiedzi: 

 

Uzupełnienie tabelki: 

 

Zadanie na was/were 
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Dzisiejsze spotkanie będzie poświecone powtórzeniu przed nadchodzącym sprawdzianem. 

Poćwiczymy umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz gramatykę. 

W dzienniku zapisałem sprawdzian na dzień 02.04.2020r. 

Na sprawdzianie będziecie musieli zmierzyć się z: 

Zadaniem na słuchanie: 

https://lyricstraining.com/en/play/queen/a-kind-of-magic/HkEvrcQ7sk  - pod tym linkiem 

zadanie na poćwiczenie słuchania. Po kliknięciu w link możecie wybrać poziom 

zaawansowania. Mam nadzieję, że znajdą się odważni na poziom expert! 

Następnie do wykonania będą zadania na sprawdzenie znajomości słownictwa: 

 Przetłumacz podane wyrażenia na język angielski.  

polski angielski 

mikser 1
_____________________ 

masło 2
_____________________ 

rondel 3
_____________________ 

groszek 4
_____________________ 

 

Po słownictwie możecie spodziewać sie zadania na podstawie dialogu. 

Zaznacz odpowiednie wyrazy. 

1 Boil / Fry some eggs in a pan with water. 

2 Can you mix / chop the vegetables into small pieces, please? 

3 How long does it take / need to make? 

4 You should slice / add some spices to the soup. 

 

 

Teraz czas na najtrudniejszą część naszej powtórki. Gramatyka. Na sprawdzianie będą 

dwa/trzy zadania sprawdzające waszą wiedzę z czasu Past Simple - głownie czasownik to be. 

 

 

 

https://lyricstraining.com/en/play/queen/a-kind-of-magic/HkEvrcQ7sk
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Poniżesz przykładowe ćwiczenie sprawdzające ten czas: 

Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasownika be w czasie Past simple. 

1 

A: Paul, __________ you at home yesterday evening? 

B: No, I __________. Me and my brother __________ at the cinema. 

 

2 

A: Hi, Debra. How __________ your trip to the seaside last weekend? 

B: Not very good, I’m afraid. We __________ on the beach, in fact, because it 

__________ very cold and rainy all the time. Terrible weather! 

A: Oh, poor you. 

 

Pozostało nam jeszcze zadanie na czytanie ze zrozumieniem. 

Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy zdania 1–5 są prawdziwe (True) czy fałszywe (False) 

zgodnie z treścią tekstu. 

1Many people eat the traditional English 

breakfast in England. 

2Amanda’s family never have the full 

breakfast. 

3Amanda’s family eat different breakfast 

on weekdays and at weekends. 

4. Paul’s parents don’t eat the typical 

French breakfast. 

5. Paul eats the same things as his parents 

at breakfast. 

 

 

 

 

 

Breakfast habits ✕ 

Amanda, 13 

The traditional English breakfast, or the 'full 
English', with fried eggs and sausages, 
bacon, tomatoes, beans and toast, is still 
very popular in England. But in my family we 
only eat it at weekends because during the 
week there isn’t enough time to prepare it. 
So, during the week we just have toast and 
jam, or cereal. 

Paul, 12 

It’s a little strange that here, in France, we 
like to have lots of different foods for dinner, 
but our breakfasts are very simple. My mum 
and dad usually have toast with jam or 
butter, or a croissant with espresso coffee, 
which is a very typical French breakfast. For 
me, that’s not enough for my day at school, 
so I get cheese or ham sandwiches instead. 
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Jeżeli chcesz się dobrze przegotować do sprawdzianu to zawsze możesz odwiedzić książę od 

strony 67- 69 bądź ćwiczenia strona 49.  

Dziękuje osobom, które wypełniły moją ankietę.  

Take care and see you soon! 

 


