
Język angielski - kwiecień 
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:   
podróżowanie i turystyka - środki transportu, 
wyposażenie turystyczne, czasowniki związane 
z podróżowaniem, odkrywcy, pocztówka z 
wakacji 
zakupy i usługi - ceny biletów, sprzedawanie i 
kupowanie, środki płatnicze 
 
Gramatyka 
- czas Past Simple  
- czas Past Simple do opisu podróży 
- czasy Present Continuous i Past Simple 

 
- reaguję na polecenia, znajduję w wypowiedzi i 
tekście określone informacje 
- określam główną myśl wypowiedzi i tekstu 
- określam intencje nadawcy 
- opisuję środki transportu 
- uzyskuję i przekazuję informacje oraz 
wyjaśnienia 
- opowiadam o wydarzeniach z przeszłości 
- przekazuję w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych oraz 
informacje sformułowane w języku angielskim, 
stosuję strategie komunikacyjne i posiadam 
świadomość językową 
- opisuję ludzi, przedmioty, miejsca 
- opisuję rysunek, sytuacje i ilustracje z 
wykorzystaniem słownictwa 
- stosuję właściwy styl wypowiedzi 
- rozpoczynam, prowadzę i kończę rozmowę, 
uzyskuję i przekazuję informacje, stosuję zwroty 
grzecznościowe 
 

Zagadnienia kulturowe: transport publiczny w Londynie 

 

 
Zadanie 1 
Uzupełnij tekst słowami z ramki. 

arrive   bike   leave   motorbike    on  take  bus 

 

My best friend goes to school by 0 bike. I don’t like cycling, so I go there 1 ________________ 

foot. Mum and Dad 2 ________________ the train to work. They usually 3 ________________ 

home at ten past eight and they go to the train station by 4 ________________. They 5 

________________ at work at ten to nine. My big brother goes everywhere by 

6 ________________. He loves riding it! 

______ / 6 



Zadanie 2 
Dopasuj opisy 1-5 do przedmiotów a-e. 

     

1  You wear these on your face when it is sunny.    a backpack  

2  You put your things in it and you carry it on your back.  b torch 

3  Your read about places in it.     c sunglasses 

4  You use this to see when it is dark.    d guidebook 

5  You sleep in it when you go camping.    e tent 

______ / 5  

Zadanie 3 
Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. Użyj form przeczących czasu Past Simple. 

 do   eat   make   stop   study 

1  It rained all day. It __________________. 

2  I __________________ for school because I was ill. 

3  We __________________ karate yesterday. 

4  The students __________________ any posters at school. 

5  The children __________________ a lot of food. 

______ / 5 

Zadanie 4 
Uzupełnij dialogi, wpisując pytania i krótkie odpowiedzi. 

A:  Sharon tidied the house last Saturday. 

B:  1 _____________ the kitchen? 

A:  Yes, 2 _____________. 

A:  Heather and Malcolm ate dinner at an Italian restaurant last week. 

B:  3 _____________ pasta? 

A:  No, 4 _____________. The ate pizza.      ______ / 4 

 



Zadanie 5 

Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności, aby utworzyć dialog. 

I’d like a ticket to Bristol, please.   1 

It’s thirty pounds fifty, please.  ____ 

What time does the train leave?   ____ 

Here you are.     ____ 

How much is it?     ____ 

At three minutes past five.   ____ 

Thanks.      7 

______ / 5 

Zadanie 6 
Uzupełnij dialogi, wpisując pytania i krótkie odpowiedzi. 

You are on holiday. Write a postcard of 60–70 words to your friend. Use the questions to help you. 

• Where are you? • Who is with you? • What is the weather like? • Where are you staying? 

• What did you do yesterday? • What are you going to do tomorrow? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ / 12 

  

   _____ / 37 


