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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! 

Poprawne odpowiedzi do zestawu 5: 

ex 1.   ex. 2.  ex. 3.   ex. 4.  

1 blender  1. fry  1. were   1. T 

2 butter  2. chop  2. wasn't, were 2. F 

3 saucepan  3. take  3. was   3. T 

4 peas   4. add  4. were, was  4. F 5. F 

 

SPRAWDZIAN UNIT 5 

1. 3.45 Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Dla każdego tekstu zakreśl poprawną odpowiedź: 

a, b lub c. 

1 What does the girl choose to eat? 

a b c 

   
2 Where are the boy and girl? 

a b c 

   

3 The girl usually eats beef stew at home with 

a bread. 

b mashed potatoes. 

c vegetables and rice. 

4 The boy can’t find a 
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a chopping board. 

b knife. 

c frying pan. 

5 During the event last weekend, 

a the food wasn’t very good. 

b there weren’t many people. 

c the weather wasn’t nice. 

Link do nagrania: 

https://drive.google.com/open?id=14OFdgRfFFgcKSRc8teIT6606A2wll6oA 

2. Przetłumacz podane wyrażenia na język angielski. 

polski angielski 

pieczony łosoś 1_____________________ 

miska 2_____________________ 

bułki 3_____________________ 

filiżanka 4_____________________ 

 

3. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Jeden wyraz nie pasuje do żadnego zdania. 

 bitter • stale • broccoli 
 fork • saucepan • plate 

1 You eat your meal from a __________. 

2 You use a __________ to cook soup in it. 

3 Tea which hasn’t got any sugar in it is __________. 

4 __________ is a type of a green vegetable. 

5 You use a knife and __________ to eat meat. 

 

4. Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasownika be w czasie Past simple. 

1 

A: Robert, __________ Peter with you at the cinema yesterday? 

B: No, he __________. He and his sister __________ in the shopping centre. 

 

2 

A: Hi, Debra. Where __________ you last weekend? 

B: Home. I __________ alone all weekend because my parents __________ here. 
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5. Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy zdania 1–5 są prawdziwe (True) czy fałszywe (False) 

zgodnie z treścią tekstu. 

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. 

 

DLA CHĘTNYCH! 

Niedawno byłeś/byłaś na pikniku nad rzeką, w miejscu, które chętnie odwiedzają turyści. 

Na swoim blogu napisz: 

 z kim tam byłeś/byłaś, 

 co jedliście w czasie pikniku, 

 jak wyglądał teren przy rzece (np. czy było tam dużo śmieci). 

Użyj maksymalnie 120 słów. 

 ✕ 

Hi everyone, 
I was on a picnic by a river last weekend. 
… 
That’s all for now. 

Pamiętaj aby wysłać rozwiązania na adres e-mail. Masz na to czas do 06.04.2020r. do 

godziny 12.00 

 

1 There isn’t any meat in the traditional 
English breakfast. 

2 Amanda’s family have the full English on 
Saturdays and Sundays. 

3 Amanda eats toast and jam, or cereal 
every day. 

4 Paul’s parents eat a lot of different things 
for breakfast. 

5 Paul eats cheese or ham sandwiches 
before school. 


