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Słownictwo i gramatyka  
 
 
Słownictwo 
- posługuję się podstawowym zasobem środków 
językowych w zakresie słownictwa:  
Świat przyrody: Pogoda, pory roku, rośliny i 

zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska, 

ogrody zoologiczne, zagrożenia i krajobraz 

środowiska naturalnego 

 
 
Gramatyka 
- pytania pośrednie 
- czasowniki i przymiotniki z przyimkami 
- can/could/be able to 
- zaimki wskazujące this, that 
- rodzajniki: a, an, zero article 
 
 
 

 
- 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 
 

 
Zadanie 1 
Uzupełnij zdania popawnymi formami (rzeczownik, czasownik lub przymiotnik) podanych słów. Ważne - 

czasem podana forma nie wymaga zmiany, ponieważ jest poprawna. 

1 snow 

There’s no school today because it’s ______________. 

This card shows a _______________ scene at Christmas time. 

2 ice 

Be careful of the  ______________ on the roads. 

She slipped on the _______________ path. 

 



3 frost 

It’s a cold and ______________ morning. 

Can you see the _______________ on the trees? 

 

4 fog 

The ______________ is so thick that I can’t see! 

It was a  _______________ morning. 

 

Zadanie 2 
Podpisz poszczególne elementy rysunku słowami z ramki. 

                                                  roots                    flower            stem               leaves 

 

 
 

 

 
Zadanie 3 
Połącz słowa, by utworzyć rzeczowniki złożone. 

air      level 

sea      fuels 

forest      waste 

global      warming 

fossil      energy / power 

toxic      fires 

solar      change  

climate      pollution 



Zadanie 4 
Sformułuj pytania pośrednie używając podanych zdań. 

1. When did the monkey show start? 

I’d like to know  ____________________________________________________________? 

2. What is a lion’s favourite food? 

Can you tell me ____________________________________________________________? 

3. What have the elephants eaten so far today? 

Do you know ____________________________________________________________? 

4. Can we feed the doplhins? 

Do you know ____________________________________________________________? 

5. How much does a zebra weigh?  

Could you tell me ____________________________________________________________? 

 

Zadanie 5 
Uzupełnij tekst używając a, an, the lub wstaw „-„, jeżeli rodzajnik jest zbędny. 

Moving to ____ USA was a good decision for our family. We moved here in June. My parents bought ____ 

apartment in ____ NYC. In my opinion, New York is ____ most exciting city in ____ world. It is full of adventure 

and interesting people. Yesterday I saw ____ famous singer on the street! She gave me her autograph. My 

father has ____ job in one of the banks here. ____ bank is on Wall Street. My father has ____ office on ____ 

31st floor. I visited him there on ____ Friday. He had some free time so he invited me to ____ lunch to ____ 

McDonald’s near his bank. Tomorrow I am going to ____ school for ____ first time. I am happy because I will 

meet Tom there. Tom is my new neighbour. He plays ____ basketball very well. He is ____ captain of the 

school team. I am going to train with him 3 times ____ week. I am really excited about it. 

 

Zadanie 6 
Przetłumacz polskie części zdań na język angielski. 

 

1 (Możemy zobaczyć) _____________________________________ the mountains from our windows. 

2 (Czy mógłbyś powiedzieć) _____________________________________ me the truth? 

3 How many people (możemy zaprosić) _____________________________________ to the party? 

4 I would like (potrafić tańczyć) _____________________________________ the Waltz. 

5 (Czy będziesz mogła przyjść) _____________________________________ to the meeting tomorrow? 

6 (Czy mógłbym zrobić) _____________________________________ a picture of you? 



Zadanie 7 
Uzupełnij dialog zaimkami wskazującymi this, that, these, those. 

A: Good afternoon. I’d like to return the books. 

B: OK. It seems ___________ books are two weeks overdue. 

A: Sorry. It’ll never happen again. 

B: Put them on ___________ desk over here, but please don’t take ___________books lying on the desk. 

They’re for somebody else. 

A: Do you have any books in Spanish? 

B: Yo can find them on ___________ shelves in ___________ bookcase over there. 

A: Thank you. 

 

Zadanie 8 
Uzupełnij zdania przyimkami poniżej 

 

- in - from - about - of - on - for- to  

 

a) The planet Saturn is famous ______ its amazing rings. 

b) Animals depend  ______ water, food, and oxygen to live, just like we do! 

c) The only planet that is similar  ______ the Earth in size is Venus. 

d) Plants in tropical places are very different  ______ plants in colder areas. 

e) The students were very proud  ______ their results in the science exam.  

f) Many people worry  ______ the future of our planet. 

g) I think it’s terrible that some politicians don’t believe  ______ global warming.  

 


