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Dear Studetns,        02.04.2020r. Zielona Góra 

Jestem niezmiernie dumny z was i z waszej wytężonej pracy. Dziękuję bardzo wszystkim 

tym, którzy przesyłają regularnie swoje prace. Mam nadzieję, że niedługo sie spotkamy                    

i podzielicie sie swoimi wrażeniami na temat tej nowej formy nauki. Dzisiaj przygotowałem 

dla was sprawdzian. Wiem, brzmi strasznie, ale jesteście do niego doskonale przygotowani                

i wiem, że dacie radę wszystkim zadaniom. Przygotujcie swoje miejsce pracy, rozluźnijcie sie 

i do pracy! 

Zanim przejdziemy do zadań przedstawię wam jeszcze odpowiedzi z zestawu 5. 

Zadanie 1:    Zadanie 2.   Zadanie 3. 

   

Zadanie 4.   Zadanie 5. 
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SPRAWDZIAN UNIT 5 

 

 1 3.43 Posłuchaj nagrania i zdecyduj, czy zdania 1–5 są prawdziwe (True), czy fałszywe 

(False). 

1 Tom can play football.  True / False 

2 Anna can play the piano.  True / False 

3 Mike can’t ski.   True / False 

4 Sarah’s can’t paint.   True / False 

5 Laura can’t whistle.   True / False 

 

Link do nagrania 

https://drive.google.com/open?id=1F_5RompKECmgS_-Z1lHmKp_Ueb3IcCIF 

2. Podpisz ilustracje odpowiednimi nazwami czynności. 

   
1 __________ 

 

2 __________ 
 

3 __________ 
 

  
 

3. Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami. 

A: Excuse 1 __________, Mr Davies. 

B: Yes, 2 __________ is it? 

A: 3 ____ we go and climb some trees, please? 

B: No, I’m afraid you can’t. 

A: Oh, 4 __________’s a pity. 
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4. Napisz, co potrafią (✓), a czego nie potrafią       (✗) robić Ginny, Lee oraz Lucy i Pat na 

podstawie informacji z tabeli. 

 ✓ ✗ 

Ginny rollerblade sing 

Lee speak Chinese snowboard 

Lucy and Pat ski whistle 

 

1 Ginny ______________________________ 

but she ____________________________. 

2 Lee _______________________________ 

but he _____________________________. 

3 Lucy and Pat ________________________ 

but they ___________________________. 

 

5. Przeczytaj o Marku, Lisie, Eddiem i Caroline. Uzupełnij zdania 1–5 odpowiednimi imionami. 

Uwaga: jedno imię pasuje do dwóch zdań. 

Mark 

I like winter. I can snowboard very well and I can 

ski, too. But I can’t swim and I can’t play chess. 

Lisa 

I can read music and I can play the guitar very 

well. That’s my hobby. But I can’t sing very well 

and I can’t play the piano. 

Eddie 

I can’t paint and I can’t draw. But I like music. 

I can play the piano and I can sing very well. 

Caroline 

I can ice-skate and rollerblade very fast. I like 

sports. I can paint very well, too. But I can’t 

snowboard and I can’t ski. 

 
1 ___________ can ski. 

2 ___________ can play the piano. 

3 ___________ can paint very well. 

4 ___________ can’t sing very well. 

5 ___________ can’t play chess. 
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DLA CHĘTNYCH: 

Napisz pięć zdań o tym, co potrafisz i czego nie potrafisz robić. Wykorzystaj wyrazy z ramki. 

well • fast • loudly • quickly 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Pamiętajcie aby rozwiązania wysłać mi na adres e-mail. Postarajcie się wykonać test 

samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 


