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1. Witajcie Po długiej przerwie wraca język angielski ze mną. 

2. Na dobry początek wyślę wam 3 testy w tym tygodniu, proszę je rozwiązać, wypisać do 

zeszytu słowa, których nie rozumiecie , przetłumaczyć je i nauczyć się ich na pamięć 

3. Testy te rozwiązujecie  i odsyłacie mi poprzez wiadomość Librus (może być zadanie zrobione 

komputerowo) 

4. Zadania wykonane w domu z tych 3 testów będą ocenione jako zadanie domowe. 

5. Po powrocie do szkoły, omówimy je sobie na lekcji, wytłumaczymy ewentualne problemy 

6. Te same testy będą podane już w szkole jako prace klasowe na ocenę 

 

Dziś test I – miłej pracy! Proszę go wysłać do jutra 30.11 czyli na następna lekcję! 

 

Name: ……………………………………………………. 

 

Vocabulary 

1 Zakreśl właściwy podpis.  

                  

1 chicken / cream 2 beef / garlic 3 cherries / butter

                     

4 tomatoes / cabbage 5 carrots / cucumber 6 pineapple /strawberries

 

 



Grammar 

2 Zakreśl właściwą formę. 

1 I’ve got a / an orange in my bag. 

2 I’d like a / some strawberries. 

3 Are there any / the crisps in the cupboard? 

4 We’ve got the / a pear tree in our garden. 

5 There aren’t some / any grapes in the shop. 

6 An / The cheese sandwich is cheaper than the chicken sandwich. 

 

Dopasuj wyrażenia z ramki do właściwych zdań. 

  

1 _______Give _______ me the book. 

2 __________________ the computer. 

3 __________________ me your name. 

4 __________________ in the library. 

5 __________________ your shoes. 

6 __________________ at the ground. 

 

 

Reading 

4 Przeczytaj tekst. Oznacz zdania jako prawdziwe ( ) lub fałszywe ( ). 

Hi, my name is Ross. My favourite lesson at school is cooking. Our teacher teaches 

us how to make lots of delicious meals. She also gives us a lot of information about 

food. We find out about food from different countries – where it grows and how 

much it costs. We learn about healthy food, like fruit and vegetables, and unhealthy 

food, like cakes and biscuits! 

I think it’s very important to learn how to cook well, so that we can make good 

meals. Fresh food tastes very good and healthy.  

My cousin Sam lives in Scotland. He’s learning how to make haggis in his cooking 

class, but he prefers chips and pizzas! 

   

 

Take off Don’t talk Don’t look down 

Give Don’t touch Tell 



 

1 Ross’s favourite lesson is English. __ ___ 

2 In the lessons, the students learn how to cook. _______ 

3 They learn where food in other countries grows. _______ 

4 They only learn about healthy food. _______ 

5 Ross doesn’t like the taste of fresh food. _______ 
        6 Sam’s favourite food is haggis.                                     _______ 

 


