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Słownictwo i gramatyka  
 
 
Słownictwo 
- posługuję się podstawowym zasobem środków 
językowych w zakresie słownictwa:  
Życie społeczne: postawy obywatelskie, 
wolontariat, przestępstwo i kara, problemy i 
zjawiska społeczne, media społecznościowe, 
uczucia i emocje, akcje charytatywne 
Nauka i technika: wynalazki, korzystanie z 
urządzeń technicznych, nowoczesne 
technologie 
 
 
 
Gramatyka 
- czasowniki modalne 
must/might/could/may/can’t 
- czasy: powtórzenie 
- zaimki zwrotne each other 
 
 
 

 
- rozwiązuję zadania na czytanie ze 
zrozumieniem i słuchanie 
-  znajduję w tekście i wypowiedzi określone 
informacje, określam główną myśl tekstu, 
intencje nadawcy, określam kontekst  
- rozpoznaję związki pomiędzy poszczególnymi 
fragmentami tekstu 
- rozpoznaję związek między częściami tekstu 
- tworzę wypowiedzi uste i pisemne: opisuję 
ludzi, opowiadam o czynnościach z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawiam 
fakty, nadzieje, plany na przyszłość, wyrażam i 
uzasadniam opinie 
- określam główną myśl fragmentów 
wypowiedzi 
- opisuję ludzi, przedmioty i miejsca, 
upodobania, pragnienia innych osób 
- przekazuję w języku polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w języku angielskim 
- przekazuję w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
- uzyskuję i przekazuję informacje i wyjaśnienia 
- proszę o radę, udzielam rad 
- przekazuję informacje zawarte w materiałach 
wizualnych 
- reaguję na polecenia 
- stosuję adekwatny styl wypowiedzi, zwroty i 
formy grzecznościowe 
- dokonuję samooceny i wykorzystuję techniki 
samodzielnej pracy nad językiem 
 

Zagadnienia kulturowe: dziedziny kultury, media 

 
Zadanie 1 
Uzupełnij zdania słowami poniżej.  

proud • community • duty • break  • respect •  responsible • disobey 

 

To be a good citizen, you… 

- shouldn’t ________________ the law or ________________ rules. 



- should ________________ the rights of others. 

- have a ________________ to behave well and be kind to others. 

- should be a useful member of your ________________. 

- should be ________________ of your country. 

- should be a ________________ member of society who votes in elections and pays taxes. 

 
What else you should do to be a good citizen? Write your example. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zadanie 2 
Uporządkuj akapity tak, by utworzyły spójny tekst. 

Hi Phil,  

___ Let me know if you need any more information. 

___ You also have to have a licence, but you don’t need to take a test. 

___ To answer your question: you can ride a motorbike at sixteen but there are some restrictions. 

___ First of all, the engine must be no bigger than 50 cc. 

Bob 

 
Zadanie 3 
Połącz definicje z wyrazami. 

an interesting performance    crowdfunding 

raising money      fake news 

it encourages you to go to the website   flash mob 

news story that is not true    clickbait 

something that is fashionable now    new trend 

 

Zadanie 4 
Uzupełnij tabelę poprawnymi formami wyrazów. 

Verb Noun (person) Noun (action) 

burgle  burglary 

- criminal  

murder   

 robber  

shoplift   

steal  theft 

terrorise   

  vandalism 

 



Zadanie 5 
Uzupełnij zdania odpowiednimi zaimkami zwrotnymi lub each other. 

a) Pam hurt ________________ when she was cutting onions. 

b) When I feel unhappy, I go shopping and buy something just for ________________. 

c) My friends and I often help ________________ with our difficult homework. 

d) Be careful! The oven is very hot. Don’t burn ________________. 

e) My sister and I always try to give ________________ funny presents for our birthdays. 

f) Bob looked at ________________ in the mirror. He looked very elegant. 

 

Zadanie 6 
Przekształć zdania używając must, can’t, may/might, could. 

example: It is possible that Jane is at home. -> She may be at home. 

 

1 I’m sure they are hungry.  

 ___________________________________________________________ 

2 Perhaps David speaks five foreign langauges. 

___________________________________________________________ 

3 I’m sure they know this city very well. 

___________________________________________________________ 

4 I’m sure Julia doesn’t work at the bank. 

___________________________________________________________ 

5 I’m certain that Bon and Jack are not cousins. 

___________________________________________________________ 

 

Zadanie 7 
Przetłumacz polskie części zdań na angielski. Każdorazowo użyj nie więcej niż czterech słów. 

1 When I got to the station, Mark (czekał na mnie) _______________________________________ on the 

platform. 



2 (Czy on chodzi) _______________________________________ this school? No, he’s only come here to take 

his younger sister home. 

3 By the time we (dotarliśmy) _______________________________________ the station, the train had 

already left. 

4 Do you think that (ludzie kiedykolwiek będą żyć) _______________________________________ on other 

planets? 

5 We only bought this video camera yesterday and we (nie używaliśmy jej) 

___________________________________ yet.  

6 I think that next Sunday (pojadę na ryby) _______________________________________ with my dad. 

7 I was a little afraid af the flight because (nie podróżowałem) _______________________________________ 

by plane before. 

8 John is in the garage. (On reperuje) _______________________________________ his car there now. 

9 The man fell while he (przechodził przez ulicę) _______________________________________ yesterday. 

10 Lucy discovered that she (zapomniała) _______________________________________ to take her camera 

on the trip. 


