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Meeting classmates
1  Połącz właściwe zdania z obu kolumn.

 1  What’s your 
name?

 2 Hi, I’m Milly.
 3  What class are 

you in?
 4  Are you in 5C 

too?
 5  What’s your 

teacher’s name?
 6 How old are you?

 a  Oh, hi Milly –  
I’m Bobby.

 b I’m in 5C.
 c I’m twelve.
 
 d  Her name’s  

Miss Dalton.
 e My name is Milly. 

 f No, I’m in 5D.

2  Wyobraź sobie, że spotykasz nową 
koleżankę – Lizzy. Uzupełnij odpowiednio 
tekst waszej rozmowy. 

Lizzy: Oh, hello. Are you a new student?
You: (1)  
Lizzy: I’m Lizzy. What’s your name?
You: (2) 
Lizzy: What’s your surname?
You: (3) 
Lizzy: What class are you in?
You: (4) 
Lizzy:  Oh good! That’s my class, too. What’s the 

teacher’s name?
You: (5) 
Lizzy: How old are you?
You: (6) 
Lizzy: Nice to meet you.

Yes, I am.

At school
3  Nazwij przedmioty szkolne. Następnie zaznacz 

przedmioty, które lubisz (✓) i których nie lubisz (✗).

  
 1  a  

  
 3  m    s

  
 5  E  g   s 

  
 7    s  c

  
 9   E

At home
4  Odszukaj osiem wyrazów związanych z domem. 

Następnie uzupełnij nimi zdania.

W A R D R O B E

P K W I N D O W

L N Q V W K T F

A R M C H A I R

S I N K K X S I

N N R N N F O D

T O I L E T F G

S H O W E R A E

 1  Mum is washing the dishes in the  .
 2 Please close the  . I’m cold!
 3 Our  holds a lot of food.
 4  I’m in the  and the water is cold.
 5 This is grandad’s favourite  .
 6  Wash your hands after you use the 

 .
 7 Your white shirt is in your  .
 8 The girls are sitting on the  .

  
 2  b   l o  

  
 4  g   g   p  

  
 6  h   t   y

  
 8   T

  

r t

sink

4

Ready, steady, go!

Starter



5 Rozwiąż krzyżówkę.

1 2

3 4 B A T H
5 6

7

8

9 10

11

12 13 14

15

16

 Across:
 4  5  8  9  15  16 

 Down:
 1  2  3  6  7  8 

 10  11  12  13  14 

5



Food
1  Zaznacz w tabelce odpowiedzi swoje 

i kolegi/koleżanki.  Opowiedz innym 
uczniom o sobie i o koledze/koleżance. 

  like
  don´t like

Food Me My friend

bread

milk

chocolate

strawberries

eggs

smoothies

ice tea

pasta

pizza

fish

Podręcznik: str. 6, ćw. 3

2  Zakreśl nazwy ośmiu produktów 
żywnościowych. Zaznacz na czerwono 
produkty do jedzenia, a na niebiesko napoje. 

b r e a d f e p i z z a d e
c

h

ocolateliicete
a

p

o
e g g s j a w m i l k r e

fishyusmoothies
k

i

w
s t r a w b e r r i e s

Free time
3  Zakreśl w każdym wersie wyraz, który łączy 

się z podanym czasownikiem.

 1 ride a  a ball b  a bike
 2 watch a  TV b  a book
 3 play a  a computer b  football
 4 read a  a film b  a book
 5 climb a  a tree b  a house
 6 listen to a  music b  a film
 7 catch a  a bike b  a ball
 8 run a  fast b  happy
 9 play a  a cake b  the piano
 10 go a  homework b  horse riding

4  Napisz kilka zdań o tym, co robią członkowie 
rodziny Billa.

 1  
  

Bill is playing
football.

 3  
  

 5  
  

 7  
  

 8  
  

 2  
  

His brother

 4  
  

 6  
  

6



Sport
5  Podpisz sporty nazwami z ramki. Przed 

każdą nazwą wpisz go lub play.

 

basketball     horse riding     tennis     skiing     
ice skating     volleyball     sailing        baseball 
running       swimming       football       cycling

1 2 3

       
       

4 5 6

       
       

7 8 9

       
       

10 11 12

       
       

Podręcznik: str. 7, ćw. 6

Countries and nationalities
6  Uzupełnij nazwy narodowości.

Country Nationality

Poland Pol

Great Britain Brit

Germany Ger

Greece Gre

Russia Russ

the USA Ameri

Sweden Swed

Slovakia Slovak

Spain Span

Lithuania Lithuan

the Czech Republic Cze

People
7  Napisz wyrazy będące przeciwieństwem 

każdego z podanych przymiotników.

old young curly

tall dark

fat ugly

8  Opisz swojego kolegę/swoją koleżankę w trzech 
zdaniach. Użyj wyrazów z ćwiczenia 9.

ish

play 
basketball

7



Possessive adjectives
3  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

her  its   my   our  their  your

 1 I’m thirteen and  sister is ten.
 2  We have got a big bedroom with all  

toys in it.
 3  Carla and Ryan are staying with  

grandmother this weekend.
 4  I can’t believe Marie is  sister.  

She doesn’t look like you.
 5 The dog is looking for  bone.
 6  This is Sharon’s present. It’s  

birthday today.

Countable and uncountable nouns
4  Podpisz obrazki. Napisz w kratce U, jeżeli 

dana rzecz jest niepoliczalna (uncountable), 
lub C, jeżeli policzalna (countable).

1 2

    

3 4

    

5 6

    

my

Question words
1  Wybierz właściwe wyrazy.

 1  do you do on Saturdays?
  a  When b  Who c  What

 2  does Jim go to school?
  a  What  b  Where c  Whose

 3  old is your brother?
  a  How b  What c  Who

 4  at the door?
  a  When b  Who’s c  Whose

 5  do you have lunch?
  a  When b  What c  Who

 6  did you buy at the shops?
  a  How b  Where c  What

Prepositions of place
2  Napisz pięć zdań o tym, gdzie się znajdują 

przedmioty na rysunku. 

 
 
 
 
 
 

The pencil is under the desk.

Uorange juice

8



Present simple
8  Uzupełnij tekst podanymi czasownikami 

w odpowiedniej formie. 

 Hello, I’m Mandy and I (1) (live)  
 in Manchester, in  

England. I (2) (go)   
to school in the city centre every  
day. My best friend Carol (3) (go)  
there, too. She (4) (not like)  
school. She’s a lazy student, so she  
(5) (not do)  her homework!  
But she (6) (play)  the piano very 
well. I (7) (not play)  the piano 
but I go ice skating. (8) (go)  
you  ice skating?

live

Adverbs of frequency
9  Popatrz na tabelę i powiedz, jak często Kate 

wykonuje podane czynności. 

get up 
at seven 
o’clock

watch 
TV in the 
afternoon

eat ice 
cream for 
breakfast

listen 
to 
music

usually ✓

often ✓

sometimes ✓

never ✓

Present continuous
10  Dokończ zdania. Napisz, co osoby na 

obrazkach robią w tym momencie.

1 2 3

 1 Jack 
 2 Tina and Penny 
 3 I’m George. I 

a, an, some, any
5  Uzupełnij zdania, wpisując a, an, some lub any.

 1 I’d like  bananas, please.
 2  Have you got  chocolate biscuits?
 3 There isn’t  sugar for my coffee.
 4  I’m hungry! I’m going to have  

sandwich.
 5 There aren’t  eggs in the fridge.
 6 You look hot! Drink  water.
 7 I usually eat  apple every day.
 8 Mum is cooking  spaghetti for dinner.

There is / There are
6  Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednią 

formę wyrażenia z ramki.

there is  there are  there isn’t  
there aren’t   is there   are there

 1  a dolphin in the water?
 2 Look!  a cat in our garden.
 3 No,  a phone in the house.
 4  any animals in the park?
 5  I’m sorry, but  any books  

for you.
 6   lots of children in the 

classroom.

Can
7  Odpowiedz na pytania. Następnie zadaj je 

koledze/koleżance.

 1 What languages can you speak?
  
 2 What sports do you do?
  
 3 What computer games do you play?
  
 4 Can you run fast?
  
 5 Do you do any water sports?
  

some

Is there

I can speak

9



3  2  Uzupełnij zdania słowami  
z ramki. Posłuchaj nagrania  
i sprawdź swoje odpowiedzi.

 

nephew     niece     stepmother     stepfather     
only child     twin        husband         wife

 1 Aunt Kay is Uncle Gordon’s  .
 2 Uncle Gordon is Aunt Kay’s  .
 3 Susie is Uncle Gordon’s  .
 4 Mickey is Uncle Gordon’s  .
 5  Susie and Mickey’s mum has got a new 

husband. He is their  .
 6  Bill hasn’t got any brothers or sisters. He is an 

 .
 7  Bill’s dad has got a new wife.  

She’s Bill’s  .
 8  Aunt Kay has got a  sister. 

They are identical.

Podręcznik: str. 13, ćw. 5

Read
 *4  Rozszyfruj, jakie nazwy członków rodziny 

kryją się w poniższych słowach, i wpisz je we 
właściwe miejsca w e-mailu.

 nitws  
 hraptsfeet  
 sudhanb 
 ciene  

 tuna  
 phenew  
 lyno lidch  

Listen
docwiczenia.pl
Kod: A5YFQK

wife

husband

Comprehension
1  Uzupełnij zdania wyrażeniami z historyjki 

ze strony 12 podręcznika.

 1 W    to the island.

 2 I’m so h        .

 3 I c    right now.

 4  L    at the museum this 
afternoon.

 5  I’m going to the museum now t   
   .

 6 S      seven for dinner.

Vocabulary
2 Połącz słowa z odpowiednimi definicjami. 

 1 twin  a  It’s a daughter of your 
brother or your sister.

 b  It’s someone who has 
no brothers or sisters.

 c  It’s a person who has 
a brother or a sister 
who looks identical.

 d  It’s the new husband 
of your mother.

 e  It’s the man you are 
married to.

 

 2 only child 

 3 stepfather 
 

 4 husband 

 5 niece
 

Read
docwiczenia.pl
Kod: A5BB68

elcome back

Hi, my name’s Jon and I’m sending you some 
photos of my family – it’s pretty big. My mum 
has got a new (1)  – he’s my  
(2)  Steve. He’s great – and he 
also plays football. Also in the photo is my 
cousin Eddie – he hasn’t got any brothers 
or sisters. He’s an (3)  . 
And this is Mum’s sister, that’s my  
(4)  Gill, with my other cousins 
Barbara and Tony – they are Mum’s  
(5)   
and (6)   
of course. They look alike  
because they are  
(7)  .

husband

(
B
(
a
o
b
(

Zapoznanie się z poleceniem 

 

 

 

Skills Reminder

10

Tell me more about yourself

1a Where is Uncle Gordon?



Grammar
5  W zdaniach poniżej pojawiły się błędy. 

Są one podkreślone w tekście. Popraw je, 
wpisując obok poprawne słowo.

 This (1) are   my  
cousin Sally.
 (2) Are  she tall? 
 No, she (3) is  .  
She’s quite short.
 (4) Aren’t   
her eyes blue?
 No, they (5) are  . They is 
(6)  brown.
 (7) Aren’t  she friendly?
Yes, she (8) isn’t  . She’s cool!

is

6  Jakie są przeczenia do poniższych wyrazów? 
Wpisz je obok nich, a następnie uzupełnij 
zdania jednym z tych czterech wyrazów.

 do  does 

 1  These are my two cats. They   
like dogs! 

 2   Uncle Gordon have a mobile 
phone?

 3  He can’t sing, so he  play in  
a band.

 4  your mother wear glasses?
 5  We  live in a house; we live in  

a flat.
 6  you go to school on Saturdays?
 7 A:  your brother play football? 
  B: No, he  ; he plays rugby.
 8 A:  your cousins visit you often? 
  B:  Yes, they  .

Grammar Guide
docwiczenia.pl
Kod: A52J3B

don’t

Write
 *7  W wężu pomiędzy innymi literami ukryły się 

cztery słowa, które pomogą ci uzupełnić 
pytania. Znajdź je, a następnie wpisz 
w odpowiednie miejsca.

 1  she tall and slim?
 2  they play football after school?
 3  Tom and Jerry good friends?
 4  your grandma very old?
 5  they live in a city?
 6  your teacher speak Polish?
 7  your best friend like dogs?

Speak
 *8  Zadaj koledze/koleżance pytania podobne do 

tych z ćwiczenia 7. Odpowiedz na jego/jej 
pytania, wybierając krótkie odpowiedzi 
z ramki.

Yes, he does.  Yes, she is.   
Yes, they do.   

No, she doesn’t.  No, they don’t. 
No, they aren’t.   

Yes, she does.  No, he doesn’t.   
Yes, they are.  No, he isn’t.

Communication
9  Praca w parach.

 Uczeń A: przeczytaj polecenie na stronie 106.
 Uczeń B: przeczytaj polecenie na stronie 114.

Is

Does Tom play the guitar?

Does Sarah play football?

i sb r j d o e s j d r d o k
a j s a r e

11



Comprehension

1 

  Czy podane w kwizie fakty dotyczące  
pszczół są prawdziwe T (True), czy fałszywe  
F (False)? Sprawdź odpowiedzi 
w podręczniku na stronie 14.

 1 Beekeepers visit their bees every day. T

 2  Bees don’t make honey when they are angry. 
 3 Bees never leave the beehive. 
 4 Bees work very hard to make honey. 
 5 Bees collect nectar to build the beehive. 
 6 Bees communicate by dancing. 
 7  The queen bee has only one baby. 

Vocabulary
2  Rozwiąż krzyżówkę, wpisując wyrazy 

związane z pszczołami.

1 2

3

4

5

6

Q    U    E     E    N    B    E     E

Read
docwiczenia.pl
Kod: A5JSXL

3  Napisz, jak się czujesz w każdej z sytuacji.

 1  I’m going to Disney World  
tomorrow! 

 2 I can’t find my dog. 
 3 There’s nothing to watch on TV. 
 4 I get good marks in my tests. 
 5  My friend forgot about  

my birthday. 
 6 I can see a shark. 

4  Uzupełnij zdania odpowiednimi 
przymiotnikami z ramki.

brave   hard-working   lazy  patient 
optimistic  punctual  nice  late

 1  He’s an excellent student. He gets good  
marks and he’s very  .

 2  My best friend is disorganised and is often 
 for school.

 3  My science teacher always explains 
everything two or three times. She’s very 

 .
 4  Last week my cousin did a bungee jump – 

she’s really  !
 5  I always try to be positive. I’m very 

 .
 6  We have to be very  at our 

school and arrive on time for every class.
 7  My best friend is so  .  

He never studies!
 8  A: What’s your new English teacher like? 

B: She’s very  .

excited

hard-working

Bee Facts Quiz?

Wybieranie odpowiedzi prawda/fałsz 

 
 

 

Skills Reminder

Across
1 The mother bee.
3 Bees visit these.
5 Where bees live.
6 What bees make.

Down
2  The person who 

cares for bees.
4 Bees collect this.

12

Tell me more about yourself

Hard-working bees1b



Grammar 
5  Zakreśl odpowiednie przysłówki 

częstotliwości, tak aby powstały prawdziwe 
zdania o tobie.

 1 I am often / sometimes / never lazy.
 2  I always / sometimes / never borrow things 

from my friends.
 3  I usually / sometimes / never watch TV in the 

afternoon.
 4  I often / sometimes / never visit my 

grandparents at the weekend.
 5  I am sometimes / often / never punctual.
 6  I always / usually / never do my homework.

6  Zaznacz strzałką, w którym miejscu należy 
wstawić podane słowo.

 1  Sally    eats    chocolate    ice cream    on 

Saturdays. usually

 2  When    Tom    and    Molly    watch    football 

matches,    they    are    very    excited.  

always

 3  Jim    likes    sleeping,    so    he    is    late    for 

school. sometimes

 4  Uncle    Gordon    likes    his    niece    and 

nephew,    so    he    tells    them    about    his    

adventures. often

Podręcznik: str. 15, ćw. 7

7  Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak 
aby powstały poprawne zdania.

 1 never / late / Katy / is / school / for
  
 2 brother / my / lazy / often / is
  
 3  help / parents / me / homework / my / with / 

often / my
  
  
 4 always / homework / does / her / Lucy
  
  

Grammar Guide
docwiczenia.pl
Kod: A5W86G

Katy is never late for school.

 5 sometimes / morning / I / tired / the / am / in
  
  
 6  Saturdays / goes / usually / cinema / Susie /  

the / on / to
  
  

Read
 *8  Uzupełnij e-mail odpowiednimi wyrazami 

z ramki.

patient  hard-working  bored punctual 
sometimes never excited angry

Hi, I’m Danny and I’m your  
new epal! I’m usually  
a (1)  student 
but I (2)  
forget to do my homework. I’m  
(3)  late 
for school because Dad takes 
me in the car, and he’s always 
(4)  .
I like school but sometimes  
I get (5)  – especially in 
maths lessons. Our teacher sometimes gets  
(6)  because people are 
lazy. I like history, the teacher is nice and really 
(7)  .
I’m a pretty calm person but when  
I play computer games, I get really  
(8)  . They’re great!

hard-working

Speak
9  Opisz swojego przyjaciela/swoją przyjaciółkę.

He / She is lazy.  
He / She never does 
his / her homework!

He / She is very punctual. 
He / She is always on 

time for school.

13



Listen
1   3  Posłuchaj dialogów z ćwiczenia 1 na 

stronie 16 podręcznika i uzupełnij tabelkę.

loves hates 

Ollie
eating …

Sam

Clara Grandad

Sarah Sarah

Speak
2  Uzupełnij tabelkę informacjami o sobie.  

Zadaj koledze/koleżance pytania na temat 
czynności z obrazków i uzupełnij tabelkę 
informacjami o nim/niej. Następnie 
odpowiedz na jego/jej pytania.

 ✓ = like    ✓✓ = love     ✗ = don’t like     ✗✗ = hate

Yes, I love cycling!Do you like cycling?

Me

Friend

Listen
docwiczenia.pl
Kod: A59KFA

Grammar Guide
docwiczenia.pl
Kod: A5CPTN

4  Wpisz brakujące litery w wyrazach. Następnie 
napisz, czy lubisz wykonywać wymienione 
czynności.

 1 e   i n     p  z   
 2 d r   k i n     m  l  
 3 c   k   g 
 4 p   y   g    f   t b    
 5 r   i n g    a    h   s  
 6  d    g    my    h    w   k 
 7  t  d y   g    my    b   r   m 

 *5 Uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki.

he does   nice and friendly    
going out  worried  hates  angry 
loves  going for a walk with my dog

Tony:   Hi, Holly. Meet my dog Max.

Holly:  He’s very (1)  . Does he like 
eating biscuits?

Tony:  Yes, (2)  . He also  
(3)  eating fish and chips.

Holly:  What a funny dog! Do you take your dog for 
a walk every day?

Tony: Yes, I do. I love (4)  .

Holly:  Does he like walking too?

Tony:  Well, he prefers running and jumping. He  
(5)  walking slowly.

Holly:  Does he sometimes get (6)  ?

Tony:  No, he doesn’t. But he sometimes gets  
(7)  when there are no dog 
biscuits left.

Holly:  Ha ha! 

Tony:  So, how about (8)  now?

Holly:  Good idea! Let’s go, Max.

a t g i z a

nice and friendly

Vocabulary
3  Odszukaj w wężu nazwy dziesięciu czynności.

c
o

o
k

in
g

draw ingre
a

d
in

g

b o o k s r i
d

in
g

a
ho

rs ecycl i n
g

p
la

y i n g b a s k
e

tb
a

l l

pa i n t i ng
t a

k
in

g

m
y d o g f o

r a
w

a
lk

l i s t eni ng
to

m
u

s i c e a t i n
g

p
iz

z
a
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Write

6 Przeczytaj informacje na temat Sofii. Następnie uzupełnij opis.

7  Sporządź podobny profil z informacjami na temat kolegi/koleżanki. 

Communication
9  Praca w parach.

 Uczeń A: przeczytaj polecenie na stronie 106.
 Uczeń B: przeczytaj polecenie na stronie 114.

Can you describe your star?

What does he / she like doing?

Sounds
8  Pracuj z kolegą/koleżanką. Posłuchajcie 

wypowiedzi nauczyciela, a następnie 
pokolorujcie w zdaniach akcentowane wyrazy. 
Powtórzcie zdania z odpowiednią intonacją.

Do you like eating?   Yes, I do. I love it!
I like cake but I prefer sweets.

What do you like doing on Saturdays?
I like sleeping!

Name: 

Age: 

Description: 

Hair: 

Eyes: 

Likes:  

Dislikes:  

Personality: 

This is my friend

Przygotowanie opisu osoby 

 

Forms Reminder

Name: Sofia
Age: 11
Description: tall, slim 
Hair: long, dark
Eyes: brown
Likes: drawing, painting, riding her 
bike, playing on the computer
Dislikes: singing, playing basketball
Personality: hard-working, happy, 
friendly

This is my friend  . She’s  years old.  
She’s  and . She’s got  , 

hair and  eyes.

She loves  and  . She always does  
really good art homework. She likes   
and she also loves  .  
She hates  because she’s not very good at it.  
She hates  , too.

She is always  at school. She’s never lazy.  
She is usually  and  . 

15



3  Rozwiąż krzyżówkę, wpisując przymiotniki 
opisujące cechy charakteru.

1

2 3

4

5

Across
 2  He watches TV all the time. He’s very 

 .
 5  She is always positive. She’s  .

Down
 1  He studies a lot. He’s  .
 3  My friend is never late for school.  

He’s  .
 4  My teacher explains everything to us.  

She’s very  . 

?  Podręcznik: str. 15, ćw. 4   Score:  / 5

Grammar

Potrafię stosować przysłówki   
częstotliwości i używać ich  
w odpowiednich miejscach w zdaniach.

4  Wstaw przysłówki częstotliwości we właściwe 
miejsca.

 1 I   do   my   homework. (always)
 2 I   am   angry   with   my   brother. (often)
 3 She   is   late   for   school. (usually)
 4 The  football  match  begins  at  3 p.m.   (always)
 5 My   parents   are   late   for   work. (never)
 6 I  forget  to  do  my  homework. (sometimes)

?  Podręcznik: str. 15, ćw. 7 i 8 Score:  / 6

Vocabulary

Potrafię mówić o rodzinie. 

1  Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami  
z ramki.

stepmother  stepfather  niece   
nephew  dad  wife

Tom’s family
  This is my (1)  Tony. His new  

(2)  , Linda, is my  
(3)  . She’s very kind.

  She already has a daughter called Penny, so 
Tony is Penny’s (4)  .

  My dad’s sister is my Aunt Julie. She’s got two 
children – a boy and a girl. So my dad has  
a (5)  and a (6)   
– they’re my cousins.

?  Podręcznik: str. 12, ćw. 4   Score:  / 6

Potrafię nazywać uczucia i cechy  
charakteru. 

2  Podpisz zdjęcia wyrazami opisującymi 
uczucia.

1   2 

 4 3 

?  Podręcznik: str. 15, ćw. 4  Score:  / 4

16
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Potrafię używać czasu present simple  
w zdaniach oznajmujących i przeczących.

5  Uzupełnij zdania czasownikami z ramki 
w odpowiedniej formie.

cook  watch  play  not ride

 1 My dad  films on TV.
 2  Laura  her horse every day 

– only on Sundays.
 3  People in Spain usually  

during the siesta.
 4  Our music teacher  

the piano every day.

?  Podręcznik: str. 13, ćw. 7  Score:  / 4

6  Spójrz na poniższe zdania. Napisz je 
jeszcze raz, nie zmieniając ich znaczenia 
i wykorzystując podane słowa.

 1 My brother plays football on Sundays. ONCE 
  My brother  a week.
 2 Lazy people don’t do their homework. NEVER 
   Lazy people  their homework.
 3 My parents cook dinner at 8 p.m. DAD 
  My mum  dinner at 8 p.m.
 4  We don’t go to school on Sundays. MONDAY 

We  to Friday.

  Score:  /4

Communication

Potrafię mówić o moich upodobaniach. 

7  Ułóż zdania w taki sposób,  
aby utworzyły dialog. Następnie  
odegraj go z kolegą/koleżanką.

  Kylie:  Great! I love training  
in the gym. 

  Ben:  Hi Kylie. What do you  
like doing? 

  Kylie:  Well, I love doing  
gymnastics. Do you? 

  Kylie:  I can’t swim very well. In fact  
I hate swimming. 

  Ben:  Yes, I like doing gymnastics too  
but I prefer swimming. 

  Ben:  Well, how about going to the  
gym after school? 

?   Podręcznik: 
str. 16, ćw. 1 i Phrase Book  Score:  / 6

*

Read

Potrafię przeczytać i zrozumieć krótkie opisy.  

 *8  Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.

  Hi, my name’s George. My sister’s (1)   
is Kate. She’s got short, blond (2)  
and blue eyes.

  She likes (3)  tennis. She often 
plays tennis with her friend Diana at the weekend 
in the park. Do you like playing tennis or do you  
(4)  doing a different sport?

  Kate loves (5)  films on TV.  
She usually watches films in the evening but  
she (6)  watching boring TV 
programmes like the news. Do you like watching 
films too?

  At school she (7)  a very good 
student. She’s a bit lazy and she doesn’t always 
do her homework. Then her teacher gets angry. 
But she is never late – she’s (8)  
punctual. She’s nice to me, and we are good 
friends.

 Score:  / 8

Write
9 Odpowiedz na pytania.

 1 What do you like doing after school?
  
 2 What do you like doing at the weekend?
  
 3 What sports do you like doing?
  
 4 Do you prefer playing or watching football?
  
 5 What do you hate doing?
  
 6 What do you love eating?
  
 7 What do you hate drinking?
  
 8 Do you prefer walking or riding a bike?
  

 
Score:  / 16

 
Total score:  / 59

17



       

1  W każdym z okręgów narysuj  
buźkę ilustrującą jeden z przymiotników:  
angry, happy, sad, scared, surprised, bored.  
Czy kolega/koleżanka potrafi zgadnąć, jakie emocje  
pokazuje każda buźka? Podpiszcie swoje buźki  
odpowiednimi przymiotnikami.

2  W części A narysuj postać. Uwzględnij takie 
elementy, jak ubranie, kolor oczu, fryzura 
i emocje. Nie pokazuj rysunku koledze/
koleżance. Następnie opisz mu/jej rysunek, 
uwzględniając wszystkie szczegóły. Potem 
zamieńcie się rolami. Gdy skończycie, 
porównajcie obie wersje. 

A B

3   Ułóż pytania z rozsypanki wyrazowej. 
Następnie odpowiedz na te pytania.

 1  take / do / your / after / you / your/ mum / 
dad / or

  
   ?
 2  best / you / friend / do / and / like / the same / 

colours / your
  
   ?
 3 like / do / doing / what / you
  
   ?
 4 often / the cinema / go / how / you / to / do
  
   ?
 5 pets / your / any / got / friend / best / has 
  
   ?
 6 birthday / when / your / is
  
   ?18
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3 Podpisz obrazki przymiotnikami z ramki.

 

angry     sad     calm     scared     
happy     bored     excited     worried

1 4  Uzupełnij nazwy członków rodziny 
samogłoskami. Następnie posłuchaj nagrania 
i powtórz słowa.

 1 n _ ph _ w
 2 n _ _ c _ 
 3 st _ pm _ th _ r
 4 st _ pf _ th _ r
 5 _ nly   ch _ ld
 6 tw _ n
 7 h _ sb _ nd
 8 w _ f _ 

2 Jaką masz osobowość? Przeczytaj na głos 
słowa z ramki i napisz je w kolejności 
alfabetycznej. Zaznacz ✔ te, które pasują 
do twojej osobowości, a ✗ te, które do niej 
nie pasują.

 

hard-working     lazy     nice     patient     
optimistic     brave     punctual     late

 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8  

Useful tips

3

Literowanie wyrazów jest bardzo przydatną umiejętnością. Poproś 
kolegę/koleżankę lub kogoś z rodziny, aby podyktował/podyktowała 
ci różne słowa, literując je. Zobaczysz, jaka to fajna zabawa!

Czytanie na głos nowo poznanych słów pomaga utrwalać je 
w pamięci.

Ucząc się nowych słów, spróbuj je ilustrować za pomocą obrazków, 
gestów lub mimiki. Łatwiej będzie ci je zapamiętać. Spróbujcie 
w parach na zmianę pokazywać różne emocje, odgadywać je 
i nazywać po angielsku. 

1

2

1 2

5 6

3 4

7 8

1 Learn more

Listen
docwiczenia.pl
Kod: A517BF
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Coastal clean-up
CLUB
DVD    

coast – wybrzeże
clean-up – gruntowne sprzątanie, porządki
rubbish / trash / litter – śmieci
along the banks – wzdłuż brzegów (rzeki)
look for – szukać
cigarette end – niedopałek papierosa

tin can – puszka
land – ziemia, ląd
drop rubbish / litter – śmiecić
stuff – tu: rzeczy
road – droga, szosa
pick up – podnosić, tu: zbierać
twice as much – dwa razy tyle

GlossaryAmerica
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Before you watch

1 Odpowiedz na pytania.

 1 Is there much rubbish in the rivers in your 
country?

 2 Do you ever help clean up the coast, a river 
bank or the beach?

2 Podpisz zdjęcia słowami z ramki.

 

river bank     coast     cigarette ends     
tin can     glass bottle     rubbish

4 Obejrzyj film po raz drugi.  
Zakreśl słowa, które usłyszysz.

 1 People help to clean up / tidy up the world’s 
coasts.

 2 The Ocean / Sea Conservancy organises the 
clean-up.

 3 Lazy people at beaches always / often drop 
rubbish.

 4 These young people are worried / optimistic 
that the river will one day be clean.

 5 You can help them – think / look about what 
you do with your rubbish!

After you watch

5 Wybierz poprawną odpowiedź.

 1 Where is the Potomac River?
  a near Washington DC 
  b near Los Angeles

 2 How does the girl feel?
  a happy 
  b shocked

 3 What does the girl collect?
  a glass bottles 
  b tin cans

 4 How long do the young people work?
  a an hour and a half 
  b half an hour

4

1

5

2

6

3

While you watch

3 Obejrzyj film. Napisz w kratce T (True), jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub F (False), jeśli 
jest fałszywe. 

 1 It is the first day of spring. 
 2 The people collect thousands of kilos 

of rubbish. 
 3 The girl collects 35 glass bottles. 
 4 The rubbish comes from the sea. 
 5 There is rubbish everywhere. 
 6 The river is clean, and there is no more  

work to do. 

Watch (subtitles)
docwiczenia.pl
Kod: A559Q6

How clean is your area? 

Po drodze ze szkoły do domu zwróć uwagę, 
czy na ulicy leżą śmieci. Na podstawie swoich 
obserwacji uzupełnij tabelę. Podziel się 
swoimi obserwacjami z klasą.

Fun Time

Type of rubbish yes / no If yes, how 
many?

plastic bottles

tin cans

glass bottles

cigarette ends

newspapers

plastic bags

other types

Watch
docwiczenia.pl
Kod: A5SLZV
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106

Student A Pair work

Odpowiedz na pytania kolegi/koleżanki na temat Toma. Następnie zadaj  
koledze/koleżance pytania na temat Sary. Z kim wolałbyś/wolałabyś się zaprzyjaźnić? 

play football play the guitar swim listen to music
like computer 

games

Tom

Sarah

Zadaj koledze/koleżance pytania na temat gwiazdy filmowej. Następnie odpowiedz na jego/jej 
pytania na temat sławnego piłkarza.

Sarah

Name: Steve Wilson (football player)

Age: 21

Description: tall, slim, blue eyes, 
blond hair 

Likes: playing football, playing 
tennis, listening to music, sailing

Hates: playing basketball, reading 
books, cooking

Pair work

jaźnić? 

lik t

Name:    (film star)

Age:  

Description:  

Likes:  

Hates:  



114

Student B Pair work

Name:  
                (football player)

Age:  

Description:  

Likes:  

Hates:  

Zadaj koledze/koleżance pytania na temat Toma. Następnie odpowiedz na jego/jej  
pytania na temat Sary. Z kim wolałbyś/wolałabyś się zaprzyjaźnić? 

play football play the guitar swim listen to music
like computer 

games

Tom

Sarah

Odpowiedz na pytania kolegi/koleżanki na temat gwiazdy filmowej. Następnie zadaj koledze/
koleżance pytania na temat sławnego piłkarza. 

Name: Fliss Davis (film star)

Age: 24

Description: tall, slim, green eyes, 
long dark hair

Likes: making films, reading stories, 
going to parties, eating chocolate

Hates: playing sport, singing, 
drawing, eating pizza

Sarah

Pair work

o/jej

lik t



Hi, how are you? I’m very well!
Pamiętacie mnie? W tym roku też będę odpowiadał (Answers) 
na pytania (Questions), które otrzymałem od waszych kolegów 
i koleżanek, i pomagał wam zrozumieć gramatykę angielską. 
Jak widzicie, po wakacjach jestem pełen mocy i energii. 
To jak, zaczynamy?

1aUnit

Q:  Czy czasownik be ma formy w czasie present 
simple?

A:  Tak, oczywiście, jednak różnią się one od form 
innych czasowników.

Q: Czym?
A:  W przeciwieństwie do wszystkich czasowników 

w czasie present simple czasownik be:

1  Ma trzy różne formy, dla trzech grup zaimków 
osobowych.

 I am a student.    
 He / She / It is Polish.
 We / You / They are at school. 

2  W zdaniu przeczącym do form am, is, are 
dodaje się tylko not.

 I am not / I’m not at home.
 It is not / isn’t interesting.
 The dogs are not / aren’t tired.

3  W pytaniach formy am, is, are przestawia się 
na początek zdania przed osobę lub nazwę 
rzeczy.

 Am I late?    
 Is the taxi here? 
 Are the girls back from school?

W odróżnieniu od wszystkich innych 
czasowników czasownik be nie potrzebuje 
osobnego słowa do tworzenia pytań i przeczeń 
w czasie present simple.

W d óż i

Uwaga

Q:  Jak wyglądają formy innych czasowników 
w czasie present simple?

A:  Czasowniki takie, jak na przykład drive, play, 
watch itd. mają tylko dwie formy: podstawową 
oraz specjalną dla trzeciej osoby liczby 
pojedynczej, z końcówką -s lub -es.

Greg and Julia play badminton in the summer.
His dad drives a sports car.
S he watches programmes about animals at 

weekends.

Q:  Czy dwie formy są też używane w przeczeniach 
i pytaniach z tymi czasownikami?

A: Tak, ale muszę tu coś wyjaśnić. 

1  Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie 
present simple, należy przed czasownikiem 
w formie podstawowej wstawić czasownik 
posiłkowy do oraz not (w formie skróconej 
don’t). Jeśli zaś mówimy o trzeciej osobie 
liczby pojedynczej (he, Jane, the dog itd.), 
wtedy do słowa technicznego do dodajemy 
-es (does) oraz not (w formie skróconej 
doesn’t).

  I  / You / We / They do not / don’t eat hot 
dogs.

  S he / He / It does not / doesn’t eat 
hamburgers.

Po wstawieniu słowa technicznego does i not 
(doesn’t) czasownik, który po nich występuje, 
traci końcówkę -s, -es. Właśnie ta końcówka 
tworzy formę does (do + es) słowa 
technicznego. 

P i

Uwaga
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2  Aby zadać pytanie w czasie present simple, 
potrzebujemy dwóch form słowa technicznego: 
do i does, które stawiamy przed nazwą 
osoby lub rzeczy. Słowa te, jeśli występują na 
początku pytania, zastępują polskie słowo czy.

 Do I / you / we / they play tennis?

 Yes, I / you / we / No, I / you / we /  
 they do. they do not (don’t).
  
 Does he / she / it play tennis?

 Yes, he / she / it No, he / she / it 
 does. does not (doesn’t).

1bUnit

Q:  Czy adverbs of frequency to są przysłówki 
czy przymiotniki?

A:  Adverbs of frequency to przysłówki, 
ponieważ opisują czynności, a nie osoby 
lub rzeczy, jak przymiotniki. Przysłówki 
częstotliwości, bo tak się nazywają w języku 
polskim, najczęściej są używane w zdaniach 
w czasie present simple i określają, jak często 
jakaś czynność jest wykonywana. Należą do 
nich: always (zawsze), usually (zwykle), often 
(często), sometimes (czasami), never (nigdy).

Q:  W jakim miejscu w zdaniu występują 
przysłówki częstotliwości?

A:  W zdaniach z czasownikiem be przysłówki 
częstotliwości stawiamy po czasowniku.

I’m often hungry.    
Maria is always late. 
They are never at home. 

W zdaniach z innymi czasownikami przysłówki 
częstotliwości stawiamy przed czasownikiem.

I sometimes ride a bike.
Susie usually goes to bed before 10.
My parents always help me.

1cUnit

Q:  Jakiej formy czasowników używamy po 
czasownikach: love, like, prefer, hate?

A:  Wymienione czasowniki mówią o tym, jakie 
czynności uwielbiamy, lubimy, wolimy robić, 
a jakich nie znosimy. 

Występujący po tych czasownikach kolejny 
czasownik ma zawsze końcówkę -ing.

I like playing football.     Tom hates swimming.

Mimo iż dołączamy końcówkę -ing do 
czasownika, nie tworzymy zdania w czasie 
present continuous! Formy czasu present 
continuous tworzymy za pomocą czasownika 
be w odpowiedniej osobie (am, is, are) 
i czasownika głównego z końcówką -ing 
(patrz unit 2a, strona 25 w podręczniku). 
The boys are playing football now.

Mi iż d

Uwaga

Q:  Jakie są zasady dodawania końcówki –ing do 
czasowników?

A:  Są dwie główne zasady, o których trzeba 
pamiętać:

1  Jeśli czasownik jednosylabowy zawiera jedną 
samogłoskę i kończy się jedną spółgłoską, 
przed końcówką -ing trzeba podwoić 
ostatnią spółgłoskę.

  shop – shopping    swim – swimming
 run – running

Warto zapamiętać dwa często używane wyjątki 
od tej reguły: 
box – boxing    travel – travelling 

W t

Uwaga

2  W wypadku, gdy czasownik kończy się literą 
-e, jest ona opuszczana.

  take – taking    ride – riding    drive – driving

2aUnit

Q:  Czym różnią się czasy present simple 
i present continuous? 

A:  Te czasy poznaliście już w klasie 4. Oba 
odnoszą się do teraźniejszości, ale opisują inne 
sytuacje. Różnią się też formami oraz sposobem 
tworzenia zdań przeczących i pytających. 
Dla przypomnienia podaję wam krótkie 
porównanie form w tabelce.
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base form past simple meaning

be was / were być

blow blew dmuchać, wiać 

build built budować

buy bought kupować

catch caught łapać

come came przychodzić

do did robić, czynić

drink drank pić

eat ate jeść

fall fell spadać, upadać

feel felt czuć, odczuwać

find found znajdować

fly flew lecieć, latać

get got docierać, otrzymać

go went iść, chodzić, jeździć

have had mieć, posiadać

hear heard słyszeć

know knew wiedzieć, znać

leave left zostawiać, opuszczać, wychodzić

make made robić, czynić

meet met spotykać

read read czytać

ride rode jeździć na (czymś)

run ran biegać

say said powiedzieć

see saw widzieć, patrzeć

sell sold sprzedawać

send sent wysyłać

sing sang śpiewać

sit sat siedzieć

stand (up) stood (up) (w)stać

swim swam pływać

take took brać

tell told powiedzieć, opowiadać

think thought myśleć, sądzić

win won wygrywać

write wrote pisać

Irregular verbs



To pełnowartościowy zeszyt ćwiczeń oferowany  
w ramach dotacji do klas 4-6 szkoły podstawowej. 
Całkowicie skorelowany z podręcznikiem,  
zapewnia doskonałe utrwalenie i urozmaicenie  
materiału z podręcznika.

Zeskanuj kod QR,  
który znajdziesz  

 
 

lub wpisz kod na  

FILMY NATIONAL  
   GEOGRAPHIC

WSKAZÓWKI  
   GRAMATYCZNE  
   – GRAMMAR GUIDE

NAGRANIA  
   AUDIO 

ODNIESIENIA  
   DO WYBRANYCH SEKCJI 

Rozwiąż  
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl 
Kod: A559Q6

www.nowaera.pl angielski@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

 Learn more 
sekcja rozwijająca strategie 
uczenia się i poszerzająca zasób 
słownictwa uczniów

 Test yourself 
sekcja ułatwiająca samodzielne 
przygotowanie się do 
sprawdzianu po dziale

Dodatkowe treści 
multimedialne  
ukryte pod kodami QR 
nagrania i teksty potrzebne  
do wykonania ćwiczeń

DVD Club
lekcja z filmem National 
Geographic, który można 
obejrzeć korzystając  
z kodu QR

A559Q6
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