
Język angielski - listopad 
Kl. V, poziom II.1 
 

 
                   Program napisany w oparciu o podręcznik English Class A1+ , wyd. Pearson,  

                    zgodne z podstawą programową (nr dopuszczenia MEN _840/2/2018)  
 

 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
 
Słownictwo 
- znam znaczenie, poprawnie zapisuję i niekiedy 
stosuję wybrane słownictwo z zakresu:  
żywienie - artykuły spożywcze, opakowania, 
zamawianie jedzenia w restauracji, tradycje 
kulinarne w innych krajach 
 
Gramatyka 
- czas Present Simple do opisu nawyków 
żywieniowych, wydarzeń 
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z some i 
any 
- pytania o liczbę i ilość z użyciem how much i 
how many 
 

 
- reaguję na polecenia, znajduję w wypowiedzi i 
tekście określone informacje 
- określam główną myśl wypowiedzi i tekstu 
- określam intencje nadawcy 
- opisuję swoje nawyki żywieniowe i 
upodobania 
- uzyskuję i przekazuję informacje oraz 
wyjaśnienia 
- przekazuję w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych oraz 
informacje sformułowane w języku angielskim, 
stosuję strategie komunikacyjne i posiadam 
świadomość językową 
- opisuję listę zakupów  
- opisuję rysunek z wykorzystaniem słownictwa 
- stosuję właściwy styl wypowiedzi 
- rozpoczynam, prowadzę i kończę rozmowę, 
uzyskuję i przekazuję informacje, stosuję zwroty 
grzecznościowe 
 

Zagadnienia kulturowe: pory roku w Polsce i Anglii  

 

Zadanie 1 
Wybierz poprawną odpowiedź.      

can  bar  bottle  jar  carton  slice 

 

 
………………………….. of cola  ………………………….. of water 

 

………………………….. of juice  ………………………….. of chocolate 

 

………………………….. of bread  ………………………….. of cookies 

 

__ /6 
 
 
 
 



Zadanie 2 

Uzupełnij dialog słowami z ramki. 

a a lot  any  many   much   some  some  

Maddie:  I’m hungry! 

Tony:  There are 0 some biscuits in the cupboard. 

Maddie:  How 1 _______ biscuits are there? 

Tony:  Five. 

Maddie:  Is there 2 _______ carton of orange juice? 

Tony:  No, there isn’t. 

Maddie:  Is there 3 _______ yoghurt? 

Tony:  No, there isn’t, but there’s 4 _______ milk. 

Maddie:  How 5 _______ milk is there? 

Tony:  There’s 6 _______ of milk! We can make milkshakes! 

            __ /6 

Zadanie 3 

Dopasuj słowa do tabeli - przy których zadasz pytanie how much, a przy których how many? 

Dopisz po jednym przykładzie od siebie w każdej części tabeli. 
 

How much? How many? 

  

 
water, eggs, bananas, burgers, chocolate, jam, jars of jam, apples, onions, flour, sugar, 
cheese, bread 
                        

__/15 



Zadanie 4 
Dopasuj pytania (1-4) do odpowiedzi (a-d). 
 
1. What would you like?    a) Can I have a lemonade, please? 

2. Anything else?    b) I’d like a Hawaiian pizza, please. 

3. Would you like anything to drink?  c) Great, thanks. 

4. Can I have water, please?   d) Yes, can I have some chips, please? 

__/4 
 

Zadanie 5 
Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. 
 
1. What do you usually have for breakfast? 
 
________________________________________________________________________ 
 

2. What do you usually have for lunch? 

________________________________________________________________________ 
 

3. What’s your favourite vegetable? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Can you cook? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

_____ / 8 

 

 

______ / 39 

 


