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ALFABET
A /eɪ/ apple jabłko

B /biː/ ball piłka

C /siː/ city miasto

D /diː/ dog pies

E  /iː/ egg jajko

F /ef/ five pięć

G /dʒiː/ girl dziewczynka

H /eiːʧ/ house dom

I /aɪ/ I ja

J /dʒeɪ/ jeans dżinsy

K /keɪ/ key klucz

L /el/ lamp lampa

M /em/ mother matka

N /en/ nine dziewięć

O /əʊ/ orange pomarańcza

P /piː/ pen długopis

Q /kjuː/ queen królowa

R /ɑː/  rap rap

S /es/ seven siedem

T /tiː/ teacher nauczyciel

U /juː/ umbrella parasol

V /viː/ video wideo

W /dʌbljuː/ walk spacer

X /eks/ xerox kserować

Y /waɪ/ yoga joga

Z /zed/ zebra zebra
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Name / Imię i nazwisko  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

School / Szkoła 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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Chcę znać te języki

Uczę się tych języków

W domu mówię po ______________ .
Czasami rozmawiam z moją rodziną 
i przyjaciółmi po ______________ .

Język angielski
Język niemiecki

Język francuski

Język rosyjski

Język włoski

Język hiszpański

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski
Język rosyjski

Język włoski
Język hiszpański
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Tabela postępów

Data Przykłady tego, co już potrafię powiedzieć
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Uzupełnij stronę po Module 0
Zaznacz  (4) rzeczy, które potrafisz  
powiedzieć w języku angielskim. 

Potrafię się przywitać.           

Potrafię liczyć od 1 do 20.           

Potrafię podać dni tygodnia.           

Potrafię przeliterować alfabet.           

Potrafię się przedstawić.           

Potrafię spytać o wiek.           

Potrafię nazwać kolory.           

Potrafię nazwać przedmioty w klasie.            

Potrafię nazwać członków rodziny.            

Rozumiem polecenia wydawane przez nauczyciela.            
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Listening – Słuchanie

Moduł Potrafię Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• zrozumieć zdania mówiące o tym, co ludzie 
posiadają   
Mel’s got a cat. She hasn’t got a dog.

A1

• zrozumieć rozmowy o danych osobistych  
Is she Portuguese? What’s your e-mail address? A1

2

• zrozumieć podaną datę 
It’s the sixteenth of February. A1

• zrozumieć podaną godzinę 
It’s five to five. A1

• złożyć życzenia urodzinowe 
Happy birthday! Hope you like your new CD 
player. 

A1

• zidentyfikować ludzi, słysząc ich daty urodzenia 
His birthday’s on the third of May.  A1

3

• zrozumieć ludzi mówiących o sportach  
i zajęciach w czasie wolnym 
Sara goes swimming and she plays football.

A1

• zrozumieć rozmowę o codziennych 
czynnościach 
–  We have lunch at 1 o’clock. It’s always 

delicious.
      –  You don’t like school lunches. You always say 

they’re horrible!

A2

4

• zrozumieć, co dana osoba potrafi i czego nie 
potrafi robić 
– Can you skate? 
– No, I can’t.

A1

• zrozumieć, co ludzie chcą robić 
I want to go on that big wheel next to the 
Thames. 

A2

5

• zrozumieć rozmowę o ubraniach 
– Do you like that blue sweatshirt? 
– Yes, and I like those trainers.

A1

• zrozumieć opis dnia  
I get up at about 7.00. For breakfast, I usually 
have cereal and toast.

A2

* Poproś nauczyciela o ocenę i porównaj odpowiedzi.

	 3	 3
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Reading – Czytanie  

Moduł Potrafię przeczytać i zrozumieć Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• plan lekcji 
Maths, Science, PE, DT A1

• podstawowe informacje o ludziach 
I’m twelve and I’m Polish. I live in Tyniec, near 
Kraków. 

A1

2

•  informację o godzinie 
It’s quarter past nine. A1

• kartkę urodzinową 
Happy birthday, Tom. Lots of love Mum, Dad and 
Grandma. There’s a surprise in the garden, but you 
can’t go and live in it!

A1

3

• zdania o sportach 
I play baseball but I don’t play basketball. A1

• ankietę o codziennych czynnościach 
What time do you go to bed on school nights? A1

4

• kwiz o zwierzętach 
Which bird can swim but can’t fly? A penguin. A1

• informacje turystyczne o mieście 
The studios are next to the Museum of Science and 
Industry.

A1

5
• opis dnia 

My mother and father both work. Mum cooks and 
cleans. Dad is a chauffeur.

A2

	 3	 3

* Poproś nauczyciela o ocenę i porównaj odpowiedzi.
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Speaking – Mówienie

Moduł Potrafię Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• przywitać się i pożegnać  
Hello. Hi. 
See you tomorrow.

A1

• zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na temat szkoły 
– Is Mel Brown at school today? 
– Yes, she is.

A1

• zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na temat 
słynnych ludzi 
– Are they Australian? 
– No, they aren’t. They are English.

A1

• zadawać pytania i udzielać odpowiedzi o tym, co ludzie 
posiadają 
– Have you got a calculator in your bag? 
– Yes, I have.

A1

• ułożyć proste zdania i na nie zareagować 
– He’s got five brothers and five sisters. 
– Really?

A1

• rozmawiać o przedmiotach szkolnych 
Which are your favourite school subjects? 
– What have we got tomorrow morning? 
– English, Science and Geography. 

A1

• zadawać pytania o dane osobiste 
Where are you from? 
How old are you?

A1

2

• zadawać pytania o to, co znajduje się w pokoju 
– Is there a desk in your room? 
– Yes, there is.

A1

• przeprowadzić krótką rozmowę o czymś zaskakującym 
– Hey, look at this! 
– What?

A1

• rozmawiać o rodzinie 
How many cousins have you got? A1

• pytać i odpowiadać na pytania dotyczące urodzin 
– Is your birthday in June? 
– No, it isn’t.

A1

• podawać daty 
It’s the third of August. A1

• podawać podstawowe informacje o ludziach 
My cousins’ names are Claire and Julia. A1

* Poproś nauczyciela o ocenę i porównaj odpowiedzi.

	 3	 3
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Speaking – Mówienie

* Poproś nauczyciela o ocenę i porównaj odpowiedzi.

Moduł Potrafię Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

3

• podawać informacje o sposoby spędzania czasu 
wolnego 
Sara goes swimming and she plays football.

A1

• zadawać pytania o codzienne czynności i udzielać  
na nie odpowiedzi 
– Do you ever forget your homework? 
– Yes, sometimes.

A1

• zadawać pytania o szczegółowe dane osobiste  
i udzielać na nie odpowiedzi  
– What do you usually do after school? 
– I play with my friends.

A1

4

• zadawać pytania dotyczące umiejętności i na nie 
odpowiadać 
– Can you sing? 
– Yes, I can.

A1

• opowiadać o umiejętnościach 
She can sing. She can’t tap dance. A1

• podawać krótkie, proste instrukcje 
Sit down, please. A1

5

• zadawać pytania o to, co ludzie robią, i udzielać  
na nie odpowiedzi 
– Are they working on the computer? 
– No, they aren’t. They’re playing games.

A1

• zadawać pytania w celu identyfikacji ludzi i odpowiadać 
na nie  
– Is she a film star, a sport star or a pop star? 
– She’s a pop star.

A1

• pytać o posiłki 
What does Kaori have for breakfast? A1

• opisać daną osobę  
This person’s got fair hair and is wearing a dark 
sweatshirt.

A2

• opisać dzień danej osoby 
My mother gets up at 6.30. She makes breakfast and 
packs my lunch for school.

A2

	 3	 3
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* Poproś nauczyciela o ocenę i porównaj odpowiedzi.

Moduł Potrafię Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• opisać daną osobę 
She’s American. A1

• napisać zdania o sobie 
My name’s... I live in… A1

• napisać, co ja i inni ludzie posiadamy 
I’ve got a pencil case. 
He’s got a dictionary.

A1

• uzupełnić formularz szczegółowymi danymi 
Nationality: Polish 
Age: 12

A1

• napisać kilka zdań o moich przyjaciołach 
Robert isn’t at school today. A1

2

• opisać pokój 
In my room, there’s a bed, a desk… 
There are some shelves…

A1

• napisać urodzinowe życzenia dla przyjaciół 
Happy birthday! See you at the party! A1

3

• napisać podstawowe informacje o osobie 
In his free time, he watches TV, he goes to the 
cinema and he plays video games.

A1

• opisać dzień 
I usually get up at about 7.00. A1

• napisać odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej 
codziennego życia 
– Are you ever in trouble at home? 
– Yes, because I never tidy my room.

A1

4

• opisać siebie 
I can cook. A1

• opisać ciekawe miejsca do zwiedzania w moim 
regionie 
There’s a small museum in the center of town. 
There’s a café on the first floor.

A1

5

• opisać czynności wykonywane przez ludzi 
He isn’t crying. He’s laughing. A1/A2

• opisać wygląd zewnętrzny ludzi 
She’s quite tall. She’s got long dark brown hair and 
light blue eyes.

A1/A2

Writing – Pisanie
	 3	 3
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słowniczek
age /eɪdʒ/ wiek
always /’ɔːlweɪz/ zawsze
and /ənd, ænd/ i
answer /’ɑːnsə(r)/ odpowiedź
apple /’æpl/ jabłko
ask /ɑːsk/ zapytać, poprosić
aunt /ɑːnt/ ciotka
bag /bæg/ torba
banana /bə’nɑːnə/ banan
be /biː/ być
before /bɪ’fɔː(r)/ przed
bike /baɪk/ rower
black /blæk/ czarny
blackboard /’blækbɔːd/ tablica szkolna
blue /bluː/ niebieski
book /bʊk/ książka
both /bəʊθ/ obydwa, obaj, etc.
boy /bɔɪ/ chłopak
brother /’brʌðə(r)/ brat
brown /braʊn/ brązowy
Bye! /baɪ/ Pa!
Can you repeat that 
please?

/’kæn juː rɪ’piːt ðæt pliːz/ Czy mógłbyś / mogłabyś 
powtórzyć?

capital /’kæpɪtl/ stolica
cassette /kə’set/ kaseta 
cat /kæt/ kot
chair /tʃeə(r)/ krzesło
change /tʃeɪndʒ/ zmieniać
classroom /’klɑːsruːm/ sala lekcyjna
clock /klɒk/ zegar
close /kləʊz/ zamykać
colour /’kʌlə(r)/ kolor
cousin /’kʌzn/ kuzyn, kuzynka
day /deɪ/ dzień
desk /desk/ biurko
dog /dɒɡ/ pies
door /dɔː(r)/ drzwi
each /iːtʃ/ każdy, każda, etc.
egg /eɡ/ jajko
eight /eɪt/ osiem
eighteen /eɪ’tiːn/ osiemnaście
eleven /ɪ’levn/ jedenaście
English /’ɪŋglɪʃ/ Anglik, angielski
family /’fæmɪlɪ/ rodzina
father /’fɑːðə(r)/ ojciec
favourite /’feɪvrət/ ulubiony
fifteen /fɪf’tiːn/ piętnaście
find /faɪnd/ znaleźć
five /faɪv/ pięć
for /fɔː(r), fə(r)/ dla
form /fɔːm/ formować, forma
four /fɔː(r)/ cztery
fourteen /fɔː’tiːn/ czternaście
Friday /’fraɪdeɪ/ piątek
friend /frend/ przyjaciel, znajomy
girl /ɡɜːl/ dziewczyna
Good afternoon. /ɡʊd ɑːftə’nuːn/ Dzień dobry. (po południu)
Good evening. /ɡʊd ‘iːvnɪŋ/ Dobry wieczór.
Good morning. /ɡʊd ‘mɔːnɪŋ/ Dzień dobry. (rano)
Goodbye. /ɡʊd’baɪ/ Do widzenia.
Goodnight. /ɡʊd’naɪt/ Dobranoc.
grandfather /’ɡrænfɑːðə(r)/ dziadek
grandmother /’ɡrænmʌðə(r)/ babcia
grandparents /’ɡrænpeərənts/ dziadkowie
great /ɡreɪt/ wielki, świetny
Great! /ɡreɪt/ Super!
green /ɡriːn/ zielony
grey /ɡreɪ/ szary
Hello. /he’ləʊ/ Cześć.
Hi. /haɪ/ Cześć.
horrible /’horɪbl/ okropny
How are you? /haʊ ‘ɑː juː/ Jak się masz?
How do you say…in 
English?

/’haʊ duː juː seɪ… ɪn ‘ɪŋɡlɪʃ/ Jak się mówi… po 
angielsku?

How do you spell…? /haʊ duː juː spel…? Jak się pisze… ?
ice cream /aɪs ‘kriːm/ lody
language /’læŋɡwɪdʒ/ język
letter /’letə(r)/ list, litera
listen (to) /’lɪsn tə/ słuchać
long (how long?) /lɒŋ/ /haʊ ‘lɒŋ/ długo (jak długo?)
me /miː/ mnie, mi, mną, etc.
Miss /mɪs/ Panna
Monday /’mʌndeɪ/ poniedziałek

mother /’mʌðə(r)/ matka
name /neɪm/ imię
nine /naɪn/ dzięwięć
nineteen /naɪn’tiːn/ dziewiętnaście
now /naʊ/ teraz
number /’nʌmbə(r)/ liczba
old, so old /’əʊld/ /səʊ ‘əʊld/ stary, tak stary
one /wʌn/ jeden
open /’əʊpən/ otworzyć
Open your books at 
page…

/’əʊpən jɔː ‘bʊks ət peɪʤ…/ Otwórzcie książki  
na stronie…

orange /’ɒrɪnʤ/ pomarańczowy
paper /’peɪpə(r)/ papier
parents /’peərənts/ rodzice
partner /’pɑːtnə(r)/ partner
pen /pen/ długopis
pencil /’pensɪl/ ołówek
people /’piːpl/ ludzie
person /’pɜːsn/ osoba
photo /’fəʊtəʊ/ zdjęcie
picture /’pɪktʃə(r)/ obrazek
pink /piŋk/ różowy
please /pliːz/ proszę
practise /’præktɪs/ ćwiczyć

present /’preznt/ prezent, obecny, 
teraźniejszy

purple /’pɜːpl/ fioletowy
put /pʊt/ położyć
Put your hand up. /pʊt jɔː ‘hænd ʌp/ Podnieś rękę.
read /riːd/ czytać
red /red/ czerwony
repeat /rɪ’piːt/ powtarzać
rubber /’rʌbə(r)/ gumka do ścierania
ruler /’ruːlə(r)/ linijka
same /seɪm/ taki sam
Saturday /’sætədeɪ/ sobota
say /seɪ/ mówić, powiedzieć
school /skuːl/ szkoła
second /’sekənd/ drugi
see /siː/ widzieć
See you later. /siː juː ‘leɪtə(r)/ Do zobaczenia później.
See you tomorrow. /siː juː tə’mɒrəʊ/ Do zobaczenia jutro.
seven /seven/ siedem
seventeen /seven’tiːn/ siedemnaście
short /ʃɔːt/ krótki
sister /’sɪstə(r)/ siostra
six /sɪks/ sześć
sixteen /sɪks’tiːn/ szesnaście

Sorry I‘m late. /sɒrɪ aɪm ‘leɪt/ Przepraszam  
za spóźnienie.

Sorry! /sɒrɪ/ Przepraszam!
stand /stænd/ stać
start /stɑːt/ zacząć
state /steɪt/ stan
Sunday /’sʌndeɪ/ sobota
table /’teɪbl/ stół
talk (on/about) /tɔːk/ mówić (o)
teacher /’tiːʧə(r)/ nauczyciel
ten /ten/ dziesięć
then /ðen/ później
these /ðiːz/ te
thing /θɪŋ/ rzecz
thirteen /θɜː’tiːn/ trzynaście
this /ðɪs/ to
three /θriː/ trzy
Thursday /’θɜːzdeɪ/ czwartek
Tuesday /’tʃuːzdeɪ/ wtorek
twelve /twelv/ dwanaście
twenty /’twentɪ/ dwadzieścia
two /tuː/ dwa
umbrella /ʌm’brelə/ parasol
uncle /’ʌŋkl/ wujek
Wednesday /’wenzdeɪ/ środa
week /wiːk/ tydzień
what /wɒt/ co
which /wɪtʃ/ który
white /waɪt/ biały
who /huː/ kto
window /’wɪndəʊ/ okno
work /wɜːk/ praca, pracować
write /raɪt/ pisać
yellow /’jeləʊ/ żółty
zero /’zɪərəʊ/ zero

Moduł 0
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zeszyt ćwiczeń instrukcje

Moduł 0

Moduł 0
Welcome!

1 You can see all these things in the classroom.  
What are they?

Wszystkie te przedmioty widzisz w klasie.  
Co to za przedmioty?

2 Which letter doesn’t rhyme with the others?  
Circle it.

Która litera nie rymuje się z pozostałymi w grupie? 
Zaznacz ją.

3 Write the missing letters in the days of the week,  
then put them in order.

Uzupełnij nazwy dni tygodnia brakującymi literami,  
a następnie ułóż dni w odpowiedniej kolejności.

4 Complete the sentence with the colour or colours. Uzupełnij zdania nazwami kolorów.
5 Do the number crossword. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując właściwe liczby.
6 Look at the picture and complete the sentences. Przyjrzyj się rysunkowi i uzupełnij zdania.
7 Write the words next to the pictures. Podpisz widoczne na obrazku osoby i przedmioty.
8 Complete the dialogue with the correct form of the verb be. Uzupełnij dialog, używając poprawnej formy czasownika 

‘be’ (‘być’).
9 Choose the correct endings from a-f. Do każdego początku zdania (od 1 do 5) dopasuj 

poprawne zakończenie (od a do f).
10 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
11 Complete the dialogue with the words from the box. Uzupełnij dialog słowami podanymi w ramce.
12 Complete the sentences with the correct form of the verb 

be.
Uzupełnij zdania, używając poprawnej formy czasownika 
‘be’ (‘być’).

13 Write a or an in front of each word. Przed każdym wyrazem wpisz ‘a’ lub ‘an’.
14 Write answers to the questions. Odpowiedz pisemnie na pytania.
15 Write answers to the questions. Choose from a-h. Odpowiedz pisemnie na pytania, wybierając odpowiedzi 

spośród podanych (od a do h).
16 How old are they? Write the questions and answers. Ile mają lat? Napisz pytania i odpowiedzi.
17 Say each name out loud and find the colour which rhymes 

with it. Write the sentences.
Wypowiedz na głos każde imię, a następnie dobierz  
do niego rymujący się kolor. Następnie napisz zdania 
według wzoru.

18 What colour are things in your classroom?  
Write sentences.

Jakiego koloru są przedmioty w twojej klasie? Napisz 
zdania.

19 Complete the sentences with the correct form of the verb 
be.

Uzupełnij zdania, używając poprawnej formy czasownika 
‘be’ (‘być’).



��

TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

GRAMATYKA  Rozdział 1  

be – Present simple

Zaimki osobowe w funkcji  
podmiotu

Forma twierdząca
Forma pełna
I am Rob.
You are Spanish.
She is eleven.
He is ten.
It is OK.
We are Polish.
You are English.
They are American.

Forma twierdząca
Forma skrócona
I’m Rob.
You’re Spanish.
She’s eleven.
He’s ten.
It’s OK.
We’re Polish.
You’re English.
They’re American.

Forma przecząca
Forma pełna
I am not American.
You are not Italian.
She is not twelve.
We are not sisters.
You are not late.
They are not brothers.

Forma przecząca
Forma skrócona
I’m not American.
You aren’t Italian.
She isn’t twelve.
We aren’t sisters.
You aren’t late.
They aren’t brothers.

Krótkie odpowiedzi
Pytania
Am I late?
Are you American?
Is he Japanese?
Are we late?
Are we ready?
Are they cousins?

Forma twierdząca
Yes, you are.
Yes, I am.
Yes, he is.
Yes, you are.
Yes, we are.
Yes, they are.

Forma przecząca
No, you aren’t.
No, I’m not.
No, he isn’t.
No, you aren’t.
No, we aren’t.
No, they aren’t.

L.pojedyncza L.mnoga

I we

you you

he
they

she

it

•   W niektórych językach czasownik być 
(be) nie istnieje. W języku angielskim 
jest to bardzo ważny czasownik. Oto 
kilka przykładowych zdań 
zawierających czasownik be w czasie 
Present simple. 

 My father is a teacher.
 Andy is Australian.
 Tara isn’t eleven. She’s ten.
 “Are you ready?” “Yes, I am.”

•  Pytania tworzymy przez zmianę 
kolejności słów w zdaniu, np. Am I 
late? Is she American? What is it?

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących zawsze używamy pełnej 
formy czasownika be, np. Are you 
ready? Yes, we are. NIE: Yes, we’re.

•  Skróconej formy czasownika be 
używamy w mowie oraz gdy używamy 
stylu nieformalnego w piśmie.

•  Pełna forma przecząca czasownika 
be rzadko pojawia się w języku 
mówionym.

•  W zdaniu w języku angielskim zawsze 
musi być obecny podmiot – nie 
opuszczamy więc zaimków, jeśli 
pełnią funkcję podmiotu, np.  

 He’s brilliant at football.
 NIE: Is brilliant at football.
 They aren’t in the team.
 NIE: Aren’t in the team.

•  Zaimek I zawsze pisany jest wielką 
literą, np. Joey is ten and I am eleven.

•  you może oznaczać zarówno ty,  
jak i my, np. You’re brilliant, Luke. 
Kristy and Jen, you’re late.



��

gramatyka

Rodzajnik nieokreślony: a/an

Rodzajnik określony: the

Rzeczowniki

Przymiotniki

Moduł 1
Rozdział 1

a banana  an apple
a girl   an egg
a colour   an ice cream
a number  an orange
a dog   an umbrella

The door is blue.
The board isn’t black. They board is white.
The windows are grey.
You aren’t the teacher. Mrs Wilson is the teacher.

Regularne

L. pojedyncza L. mnoga

apple
boy
girl
country
knife

apples
boys
girls
countries
knives

Nieregularne

child
man
woman

children
men
women

Maria is English.
Tom is Australian.
It’s a red bike. They aren’t American.
My books are blue.
We’re late.
She’s a good teacher.

•  a/an jest używane z rzeczownikiem  
w liczbie pojedynczej, np. It’s a bag.  
It isn’t an umbrella. Britney Spears is  
a singer. David Beckham is an 
excellent player.

•  an jest używane przed wyrazami 
zaczynającymi się na samogłoskę – 
a, e, i, o u.

•  the jest używane zarówno z liczbą 
pojedynczą, jak i mnogą, np. Are you 
in the team? The new books are on 
the table.

•  Podstawową zasadą tworzenia liczby 
mnogiej jest dodanie s na końcu 
wyrazu. Gdy rzeczownik w liczbie 
pojedynczej kończy się spółgłoską 
oraz literą y, opuszczamy y  
i dodajemy końcówkę –ies.  
W rzeczownikach kończących się  
na fe – f zmienia się w v, a więc 
końcówka liczby mnogiej tych 
rzeczowników to –ves. 

•  Przymiotniki w języku angielskim 
posiadają tylko jedną formę – nie ma 
rozróżnienia pomiędzy rodzajem 
męskim a żeńskim oraz liczbą 
pojedynczą a mnogą, np. He’s new. 
She’s new. It’s new. They’re new.

•  Przymiotniki określające narodowość 
zawsze pisane sa wielką literą, np. 
I’m French. They’re Japanese.

•  Kilka rzeczowników posiada 
nieregularne liczby mnogie. 
Najważniejsze z nich to: child/
children, man/men oraz woman/
women.
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TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

about /ə’baʊt/ o (czymś)

What about…? /’wɒt əbaʊt …/ o czym?

after /’ɑːftə(r)/ po

after-school activites /ɑːftə skuːl æk’tɪvɪtɪz/ zajęcia popołudniowe

afternoon /ɑːftə’nuːn/ popołudnie

American /ə’merɪkən/ Amerykanin, 
amerykański

April /’eɪprəl/ kwiecień

Argentina /ɑːʤən’tɪnə/ Argentyna

Argentinian /ɑːʤən’tɪnɪən/ Agentyńczyk, 
argentyński

assembly /ə’semblɪ/ apel szkolny
at five o’clock/at 
school /æt, ət/ o piatej / w szkole

Austalian /ɒs’treɪlɪən/ Australijczyk,  
australijski

band /bænd/ zespół

break /breɪk/ przerwa

break up /breɪk ‘ʌp/ zerwać (z dziewczyną 
/ chłopakiem)

brilliant /’brɪlɪənt/ genialny, genialnie

children /’tʃɪldrən/ dzieci

choose /tʃuːz/ wybierać

Christmas /’krɪsməs/ Boże Narodzenie

class /klɑːs/ klasa

clue /kluː/ wskazówka

Come in/inside! /kʌm ‘ɪn, ɪn’saɪd/ Wejdź. / Proszę!

Come on. /kʌm ‘ɒn/ Chodź.

country /’kʌntrɪ/ kraj, wieś

date /deɪt/ randka

December /dɪ’sembə(r)/ grudzień

drive /draɪv/ prowadzić (samo-
chód)

Easter /’iːstə(r)/ Wielkanoc

England /ɪnɡlənd/ Anglia

every /’evrɪ/ każdy

everybody /’evrɪbɒdɪ/ wszyscy

famous /’feɪməs/ sławny

February /’febrərɪ/ luty

film /fɪlm/ film

film star /fɪlm stɑː(r)/ gwiazda filmowa

football /’fʊtbɔːl/ piłka nożna

footballer /’fʊtbɔːlə(r)/ piłkarz

France /frɑːns/ Francja

French /frentʃ/ Francuz, francuski

from /frɒm/ z (Polski) / od (kolegi)

games /ɡeɪmz/ gry

German /’ʤɜːmən/ Niemiec, niemiecki

Germany /’ʤɜːmənɪ/ Niemcy

give /ɡɪv/ dawać

good (at) /ɡʊd/ dobry (w czymś)

help /help/ pomagać, pomoc

here /hɪə(r)/ tutaj
holiday, on holiday/ in 
the holidays /’hɒlɪdeɪ/ wakacje, na wakacjach

January /’ʤænjʊərɪ/ styczeń

Japan /ʤæ’pæn/ Japonia

Japanese /ʤæpə’niːz/ Japończyk, japoński

July /ʤə’laɪ/ lipiec

June /ʤuːn/ czerwiec

leave /liːv/ zostawić, odejść, 
opuścić

lessons /’lesnz/ lekcje

Let’s (play). /lets ‘pleɪ/ Pograjmy./Pobawmy 
się.

lunch /lʌntʃ/ lunch

May /meɪ/ maj

minute /’mɪnɪt/ minuta

morning /’mɔːnɪŋ/ ranek

most /məʊst/ najbardziej

Mrs /’mɪsɪz/ Pani

nationality /næʃə’nælɪtɪ/ narodowość

new /njuː/ nowy

November /nəʊ’vembə(r)/ listopad

October /ɒk’təʊbə(r)/ październik

packet of sweets /pækɪt əv ‘swiːts/ paczka słodyczy

Pakistan /pækɪs’tɑːn/ Pakistan

period /’pɪərɪəd/ okres, odcinek czasu

play football /pleɪ ‘fʊtbɔːl/ grać w piłkę nożną

Poland /pəʊlend/ Polska

Polish /pəʊlɪʃ/ Polak, polski

Portugal /pɔːtʃuɡol/ Portugalia

Portuguese /pɔːtʃʊɡiːz/ Portugalczyk, portu-
galski

primary school /’praɪmərɪ skuːl/ szkoła podstawowa

quiet /’kwaɪət/ cichy

ready, Are you ready? /’redɪ/ /ɑː juː ‘redɪ/ gotowy, Jesteś 
gotowy?

Russia /’rʌʃə/ Rosja

Russian /’rʌʃn/ Rosjanin, rosyjski

school year /skuːl ‘jɪə(r)/ rok szkolny

secondary school /’sekəndrɪ skuːl/ szkoła średnia

September /sep’tembə(r)/ wrzesień

snake /sneɪk/ wąż

sports star /’spɔːts stɑː(r)/ samochód sportowy

stay /steɪ/ zostać

student /’stjuːdənt/ student

summer /’sʌmə(r)/ lato

team /tiːm/ drużyna, zespół

term /tɜːm/ semestr

Thank you./Thanks. /θæŋk juː, θæŋks/ Dziękuję./Dzięki.

that /ðæt/ tamten

What’s the time? /wɒts ðə ‘taɪm/ Która godzina?

today /tə’deɪ/ dziś

type /taɪp/ typ

until /ən’tɪl/ aż do

USA /juː es ‘eɪ/ Stany Zjednoczone

very /’verɪ/ bardzo

Welcome (to) … /’welkəm tə …/ Witamy w …

with /wɪð/ z (przyjaciółmi)

year /’jɪə(r)/ rok szkolny

yes /jes/ tak

 słowniczekModuł 1  Rozdział 1
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zeszyt ćwiczeń instrukcje

Moduł 1
Rozdział 1

Moduł 1 Rozdział 1
Hi!

1 Complete the crossword with nationalities. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując nazwy narodowości.
2 Where are these capital cities? Write the countries next to 

each one.
Gdzie znajdują się te stolice? Wpisz nazwy państw.

3 Use the words to complete the dialogue. Uzupełnij dialog słowami podanymi w ramce.
4 Complete the dialogues with the correct pronoun:  

I, you, he, they or it.
Uzupełnij dialogi, używając właściwego zaimka:  
I, you, he, they lub it.

5 Complete the sentences with the correct form of the verb 
be. Use the short form.

Uzupełnij zdania, używając poprawnej formy czasownika 
‘be’ (‘być’). Użyj formy skróconej.

6 Complete the sentences with the correct form of the verb 
be. Use the long form.

Uzupełnij zdania, używając poprawnej formy czasownika 
‘be’ (‘być’). Użyj formy pełnej.

7 Write these sentences in the negative. Use the short form. Napisz podane zdania w formie przeczącej.  
Użyj formy skróconej czasownika ‘be’ (‘być’).

8 Write pairs of sentences like the example. Use the long 
form of the verb be.

Napisz pary zdań według wzoru. Użyj formy pełnej 
czasownika ‘be’ (‘być’).

9 Write the questions for these answers. Napisz pytania do podanych odpowiedzi.
10 Write questions and answers. Use the short form of the 

verb be in the answers.
Napisz pytania i odpowiedzi. W odpowiedziach użyj formy 
skróconej czasownika ‘be’ (‘być’).

11 Write the correct form of the verb be in the blanks. Uzupełnij tekst używając poprawnych form czasownika 
‘be’ (‘być’).

12 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
13 Order the words to form questions. Then answer the 

questions.
Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć pytania,  
a następnie odpowiedz na nie.

Culture spot
1 Match the words to the pictures. Dopasuj wyrazy do obrazków.
2 Write the words in the gaps. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.
3 Read about Laurie’s school day then complete the chart. Przeczytaj o typowym dniu szkolnym Lauriego,  

a następnie uzupełnij tabelkę.
4 Stick a photo of yourself in the space. Write about yourself. Wklej swoje zdjęcie w puste miejsce. Napisz  

o sobie, odpowiadając na pytania.

Let’s read
1 Complete the sentences with these words. Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w ramce.

Let’s check
1 Complete the chart. Uzupełnij tabelkę.
2 Choose the correct words. Wybierz właściwe wyrazy.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
4 Correct the mistake in each sentence. Popraw błąd w każdym ze zdań.



��

TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

GRAMATYKA  Rozdział 2  
have got

Forma twierdząca 
Forma pełna
I have got a bike.
You have got a sister.
She has got a pet.
He has got a brother.
We have got a dog.
You have got a cat.
They have got a car.

Forma twierdząca 
Forma skrócona
I’ve got a bike.
You’ve got a sister.
She’s got a pet.
He’s got a brother.
We’ve got a dog.
You’ve got a cat.
They’ve got a car.

Forma przecząca 
Forma pełna
I have not got a car.
You have not got a brother.
She has not got a computer.
He has not got a sister.
We have not got a cat.
You have not got a dog.
They have got a pet.

Forma przecząca 
Forma skrócona
I haven’t got a car.
You haven’t got a brother.
She hasn’t got a computer.
He hasn’t got a sister.
We haven’t got a cat.
You haven’t got a dog.
They haven’t got a pet.

Pytania
 
Have I got my books?
Have you got your bag?
Has he/she got a bike?
Have we got a new teacher?
Have you got a pet?
Have they got a sports car?

Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca
Yes, I have.
Yes, you have.
Yes, she has.
Yes, we have.
Yes, you have.
Yes, they have.

Krótkie odpowiedzi
Forma przecząca
No, I haven’t.
No, you haven’t.
No, she hasn’t.
No, we haven’t.
No, you haven’t.
No, they haven’t.

•  Można używać form have got/has got 
lub have/has: 

  I have got three brothers. (LUB: I have 
three brothers.)

 Maria has got a black and white cat. 
  (LUB: Maria has a black and white cat.) 
  W mowie jest używana głównie forma 

have/has got. 
  W książkach i prasie częściej pojawia 

się forma have/has. 
  W tej książce używana jest forma have/

has got

•  Czasownik have got zmienia swoją 
formę jedynie w trzeciej osobie liczby 
pojedynczej: 

 She’s got a new bike. 
 He hasn’t got a dog. 
 My cat has got a French name  
 – Antoinette.

•  Forma przecząca have got to have not 
got (haven’t got). Forma przecząca has 
got to has not got (hasn’t got).

 We have not got a big garden. 
 We haven’t got a big garden. 
 Sandra has not got a red car. 
 Sandra hasn’t got a red car.

•  Forma skrócona has (‘s) nie różni się od 
formy skróconej is (‘s): 

  Andy’s got a computer. (= Andy has got 
a computer.) 

  Andy’s my brother. (= Andy is my 
brother.)
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gramatyka

Pytania zaczynające się od What 

Słowa pytajne: what, who, which, where, how

Moduł 1
Rozdział 2

What have I got?
What have you got?
What has he/she got?
What have we got?
What have you got?
What have they got?

What
What is his name?
What’s her e-mail address?
What have you got in your bag?

Who
Who is she?
Who’s your favourite footballer?
Who are they?

Which
Which is your favourite poster?
Which is your favourite day?
Which is your brother?

Where
Where is Laurie?
Where’s my bag?
Where are you from?

How
How are you?
How old are you?
How old is your dog?

•  Pytania tworzymy przez zmianę 
kolejności słów w zdaniu, np. Has she 
got a bike? Have I got my keys? What 
have you got in your bag?

•  Używamy what, mówiąc o rzeczach  
i zwierzętach oraz who, mówiąc  
o osobach.  

 What is your favourite animal? 
 What’s your favourite colour? 
 Who is your favourite film star? 
 Who’s your favourite footballer?

•  Nie używamy słowa got w krótkich 
odpowiedziach: 

 Have you got a dog? No, I haven’t. 
 NIE: No, I haven’t got.

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących używamy pełnej formy 
czasownika: 

 Have you got a sister? Yes, I have. 
 NIE: Yes, I’ve.

•  W wyrazach what, which i where  
nie wymawiamy litery h.

•  Możemy również używać which, 
mówiąc tak o rzeczach, jak  
i o osobach. 

•  Nie istnieje forma skrócona wyrażenia 
Which is…

 Which is your favourite poster? 
 NIE:  Which’s your favourite poster?
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TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

address /ə’dres/ adres

Art /ɑːt/ sztuka

calculator /’kælkjʊleɪtə(r)/ kalkulator

called /kɔːld/ zwany, nazywany

car, by car /kɑː(r)/ samochód,  
samochodem

cute /kjuːt/ śliczny

dear /’dɪə(r)/ kochany

dictionary /’dɪkʃənrɪ/ słownik

draw /drɔː(r)/ rysować
DT (Design and 
Technology) /diː ‘tiː/ zajęcia techniczne

everything /’evrɪθɪŋ/ wszystko

exercise book /’eksəsaɪz bʊk/ zeszyt ćwiczeń

file /faɪl/ plik, teczka

Geography /’ʤɒɡrəfɪ/ geografia

have got, haven’t got /hæv ɡɒt, hævnt ɡɒt/ mieć, nie mieć

History /’hɪstrɪ/ historia

IT (Information 
Technology)

/aɪ ‘tiː/ /ɪnfə’meɪʃn 
tek’nɒləʤɪ/ informatyka

life, it’s a dog’s life /laɪf, ɪts ə ‘dɒɡz laɪf/ życie, pieskie życie

like /laɪk/ lubić

lucky, be lucky /’lʌkɪ/ szczęśliwy, mieć 
szczęście

Maths /mæθs/ matematyka

mum /mʌm/ mama

Music /’mjuːzɪk/ muzyka

near /’nɪə(r)/ blisko

nice /naɪs/ miły
PE (Physical 
Education) /piː ‘iː/ /fɪzɪkl eʤʊkeɪʃn/ wychowanie fizyczne

pencil case /’pensɪl keɪs/ piórnik

pet /pet/ zwierzątko domowe

poster /’pəʊstə(r)/ plakat

radio /’reɪdɪəʊ/ radio

real /riːl/ prawdziwy

Really? /rɪəlɪ/ Naprawdę?

remote control /rɪməʊt kən’trəʊl/ pilot (np. do telewi-
zora)

school bag /’skuːl bæɡ/ tornister szkolny

school subjects /’skuːl sʌbʤɪkts/ przedmioty szkolne

Science /’saɪəns/ nauka (ścisła)

sharpener /ʃɑːpnə(r)/ temperówka

small /smɔːl/ mały

town /taʊn/ miasteczko

where /weə(r)/ gdzie

Whoops! /wʊps/ Ups!

without /wɪð’aʊt/ bez

słowniczekModuł 1  Rozdział 2
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zeszyt ćwiczeń instrukcje

Moduł 1
Rozdział 2

Moduł 1 Rozdział 2
Have you got everything?

1 Write the words in the puzzle. Use the picture clues. 
What is the word in the shaded column?

Rozwiąż krzyżówkę, używając obrazków jako wskazówek 
Wpisz słowo z zaznaczonej kolumny.

2 Complete the book titles with the names of school subjects. Uzupełnij tytuły książek nazwami przedmiotów szkolnych.
3 Write the words in the correct order to make a dialogue. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć dialog.
4 Rewrite the sentences with the long form of have got. Przepisz zdania, używając formy pełnej czasownika ‘have 

got’ (‘mieć’). 
5 Complete these sentences with the short form of have got. Uzupełnij zdania formą skróconą czasownika ‘have got’ 

(‘mieć’).
6 Write pairs of sentences in the affirmative (3) and negative 

(7) of have got.
Napisz pary zdań, używając twierdzących (3)  
i przeczących (7) form czasownika ‘have got’ (‘mieć).

7 Write questions. Then write short answers which are true 
for you.

Napisz pytania. Następnie odpowiedz na nie zgodnie  
z prawdą, używając form skróconych. 

8 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
9 Match the sentence halves and write the complete 

sentences.
Połącz początki zdań z właściwymi zakończeniami  
i przepisz je jako pełne zdania.

10 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
11 Look at the chart above and write in the names. Przyjrzyj się tabelce i wpisz właściwe imiona.
12 Look at the chart and complete the sentences with the 

correct form of the verb have got.
Przyjrzyj się tabelce i uzupełnij zdania poprawną formą 
czasownika ‘have got’ (‘mieć’).

Skills development
1 Read the conversation then complete the club card. Przeczytaj dialog, a następnie uzupełnij kartę klubową.
2 Read Josie’s letter and complete the notes. Przeczytaj list Josie, a następnie uzupełnij notatki.
3 Write about yourself. Napisz o sobie.
4 A word web is a useful way of remembering groups of 

words. Write five more words in each word web.
Mapka skojarzeń to dobry sposób na zapamiętywanie 
grup wyrazów. Dopisz jeszcze po pięć słów na każdej 
mapce.

Talk time
1 Write the words in the correct speech bubbles. Uzupełnij dymki w komiksie wyrazami podanymi  

w ramce.

Let’s check
1 Match the words or sentences to the school subjects a-j. Dopasuj podane wyrazy lub zdania do przedmiotów 

szkolnych (od a do j).
2 Complete the sentences with words from the box. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
4 Correct the mistakes. Popraw błędy w zdaniach.

Extra!
1 Complete each sentences with the correct word  

(A, B or C).
Uzupełnij każde zdanie właściwym wyrazem  
(A, B lub C).

2 Complete the five dialogues. Circle A, B or C. Uzupełnij dialogi. Zaznacz A, B lub C.
3 Choose the correct answer (A-K) for each question. Wybierz poprawną odpowiedź (A-K) do każdego pytania.
4 Read the text about Georgia Logan. Complete the 

sentences with the correct words. Choose A, B or C.
Przeczytaj tekst o Georgii Logan. Uzupełnij zdania 
właściwymi wyrazami. Wybierz A, B lub C.

5 Complete the two dialogues. Complete each sentences 
with one word.

Uzupełnij dialogi. Uzupełnij każde zdanie jednym 
wyrazem.
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TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

GRAMATYKA  Rozdział 3  
there is, there are

Forma twierdząca Forma przecząca

L. pojedyncza
There is a CD player.
There’s a light.

There is not a TV.
There isn’t a mirror.

L. mnoga
There are two chairs.
There are two beds.

There are not any shelves.
There aren’t any posters.

Pytania
Is there a clock?
Are there any books?

Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca
Yes, there is.
Yes, there are. 

Krótkie odpowiedzi
Forma przecząca
No, there isn’t.
No, there aren’t.

some, any
some
There are some new posters in my room.

any
There aren’t any sweets in the bag.
Are there any books on the desk?

How many
How many sweets are there in the bag?
How many brothers and sisters have you got?

this, that
This is my pet hamster.
The cage is on that shelf.
This is my friend Liam.
That’s my mother in the garden.
Is this your pencil case? Yes, it is.
What’s that? It’s a pencil sharpener.

•  Wymieniając kilka rzeczowników  
w liczbie pojedynczej, używamy there 
is, a nie there are: 

  In my room, there is a bed, a 
cupboard, a TV, a CD player and  
a computer. NIE: In my room, there 
are a bed, a cupboard, a TV and  
a computer.

•  this używamy, mówiąc o osobach, 
zwierzętach i rzeczach znajdujących 
się blisko. 

•  that używamy, mówiąc o osobach, 
zwierzętach i rzeczach znajdujących 
się w pewnej odległości od nas. 

•  How many używamy z rzeczownikami 
w liczbie mnogiej.

•  that’s to forma skrócona that is. this is 
nie posiada formy skróconej.

•  any używamy z zaprzeczeniach  
i pytaniach z rzeczownikami w liczbie 
mnogiej. 

•  some używamy w zdaniach 
twierdzących z rzeczownikami  
w liczbie mnogiej

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących zawsze używamy pełnej 
formy czasownika be, np. Is there  
a shower? Yes, there is. 

 NIE:  Yes, there’s.

•  there is używamy z rzeczownikami  
w liczbie pojedynczej, a there are  
z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

•  there are nie posiada formy 
skróconej.
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’s oraz s’
L. pojedyncza (’s)
My mother’s car is yellow.
Have you got Emma’s bag?

L. mnoga (s’)
That is my parents’ bedroom.
Don’t open the hamsters’ cage.

Nieregularna l. mnoga (’s)
The children’s room is blue and white.
Where is the men’s toilet?

Zaimki dzierżawcze

Zaimek w funkcji 
podmiotu

Zaimek dzierżawczy

I my

you your

she her

he his

it its

we our

you your

they their

I’ve got a TV in my bedroom.
Lucy, where is your school bag?
Emily is in her bedroom.
Mr. Cameron is in his car.
The hamster is in its cage.
Our group is in Room 18.
Open your books, Ricky and Nick.
Mum and Dad have got their CDs in the sitting room.

•  Zaimka dzierżawczego her używamy, 
mówiąc o kobiecie, a his mówiąc  
o mężczyźnie. 

 Emily is in her bedroom. 
 Mr. Cameron is in his car.

•  Upewnij się, że znasz pisownię 
zaimków dzierżawczych. Poniższe 
pary słów/wyrażeń brzmią tak samo, 
jednak różnią się pisownią  
i znaczeniem:

Zaimek 
dzierżawczy

Zaimek  + be

your
its
their

you’re (=you are)
it’s (=it is)
they’re (=they are)

•  Do rzeczowników w liczbie 
pojedynczej dodajemy ’s, np. my 
father’s jacket, my mother’s bag.

•  Końcówek ’s i s’ używamy z nazwami 
osób i zwierząt, aby pokazać, że coś 
do nich należy.

•  Kiedy rzeczownik jest w liczbie 
mnogiej i kończy się na s, dodajemy 
jedynie apostrof (’), np. your parents’ 
car.

•  Nie używamy ’s z rzeczami  
i miejscami: 

 the bathroom window 
 NIE: the bathroom’s window.

•  Kiedy rzeczownik jest w liczbie 
mnogiej i nie kończy się na s, 
dodajemy końcówkę ’s, np. your 
children’s toys.
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animals /’ænɪməlz/ zwierzęta
another /ə’nʌðə(r)/ inny, kolejny
August /’ɔːɡəst/ sierpień
bad /bæd/ zły
bathroom /’bɑːθruːm/ łazienka
bed /bed/ łóżko
bedroom /’bedruːm/ sypialnia
between…and… /bɪ’twiːn… ænd…/ pomiędzy … a …
big /bɪɡ/ duży
birthday /’bɜːθdeɪ/ urodziny
cage /keɪʤ/ klatka
carpet /’kɑːpɪt/ dywan
CD player /siː ‘diː pleɪə(r)/ odtwarzacz CD
cupboard /’kʌbəd/ szafka
dad /dæd/ tata
describe /dɪs’kraɪb/ opisywać
dining room /’daɪnɪŋ ruːm/ jadalnia
drawers /drɔːz/ szuflady
eighteenth /eɪ’tiːnθ/ osiemnaście
eighth /eɪtθ/ ósmy
eighty /’eɪtɪ/ osiemdziesiąt
eleventh /ɪ’levn/ jedenasty
enough /ɪ’nʌf/ wystarczająco
fact, in fact /ɪn ‘fækt/ fakt, w rzeczywistości
facts and figures /fæks ən ‘fɪɡəz/ fakty i liczby
fifteenth /fɪf’tiːnθ/ piętnaście
fifth /fɪfθ/ piąty
fifty /’fɪftɪ/ pięćdziesiąt
first /fɜːst/ pierwszy
forty /’fɔːtɪ/ czterdzieści
fourteenth /fɔː’tiːnθ/ czternasty
fourth /fɔːθ/ czwarty
funny /’fʌnɪ/ śmieszny, zabawny
garden /’ɡɑːdn/ ogród
gentlemen /ʤentlmən/ dżentelmen
hamster /’hæmstə(r)/ chomik
heating /’hiːtɪŋ/ ogrzewanie
Hey! /heɪ/ Hej!

home /həʊm/ dom (ognisko  
domowe)

house /haʊs/ dom (budynek)
how many /haʊ ‘menɪ/ jak wiele, ile
how old /haʊ ‘əʊld/ jak stary, ile lat
hundred /’hʌndrəd/ sto
in /ɪn/ w
interesting /’ɪntrəstɪŋ/ interesujący
just /ʤʌst/ tylko, po prostu
kilometre /’kɪləmiːtə(r)/ kilometr
kitchen /’kɪtʃɪn/ kuchnia
ladies /’ledɪz/ panie
lamp /læmp/ lampa
light /laɪt/ światło
lights /laɪts/ światła
living room /’lɪvɪŋ ruːm/ salon
Look at this! /lʊk ət ‘ðɪs/ Popatrz na to!
March /mɑːtʃ/ marzec
metre /miːtə(r)/ metr
mirror /’mɪrə(r)/ lustro
months /mʌnθs/ miesiące
nineteenth /naɪn’tiːnθ/ dziewiętnasty
ninety /’naɪntɪ/ dziewięćdziesiąt
ninth /naɪnθ/ dziewiąty
normal /’nɔːml/ normalny

notice board /nəʊtɪs ‘bɔːd/ tablica ogłoszeniowa
on /ɒn/ na
pocket /’pɒkɪt/ kieszeń
president /’prezɪdənt/ prezydent
prime minister /praɪm ‘mɪnɪstə(r)/ premier
queen /kwiːn/ królowa
quite /kwaɪt/ dosyć, raczej
reading /’riːdɪŋ/ czytanie
ridiculous /rɪ’dɪkjələs/ niedorzeczny
room /ruːm/ pokój
seventeenth /sevn’tiːnθ/ siedemnasty
seventh /’sevenθ/ siódmy
seventy /’seventɪ/ siedemdziesiąt
shelf/shelves /ʃelf, ʃelvz/ półka/półki
shower /ʃaʊə(r)/ prysznic

shower room /ʃaʊə ruːm/
oddzielne pomiesz-
czenie z samym 
prysznicem

Sit down. /sɪt’daʊn/ Usiądź.
sixteenth /sɪks’tiːnθ/ szesnasty
sixth /sɪksθ/ szósty
sixty /’sɪkstɪ/ sześćdziesiąt

solar-powered /’səʊlə paəʊd/ zasilany energią 
słoneczną

some /sʌm/ kilka, trochę
stereo /’sterɪəʊ/ stereo
sure /ʃʊə(r), ʃɔː(r)/ pewny, oczywiście
surname /’sɜːneɪm/ nazwisko
television (TV) /telə’vɪʒn/ telewizja
tenth /tenθ/ dziesiąty

there is/are /ðeə(r)’ɪz, ɑː(r)/ jest / są, znajduje się / 
znajdują się

third /θɜːd/ trzeci
thirteenth /θɜː’tiːnθ/ trzynasty
thirtieth /’θɜːtɪəθ/ trzydziesty
thirty /’θɜːtɪ/ trzydzieści
thirty-first /θɜːtɪ ‘fɜːst/ trzydziesty pierwszy
thousand /’θaʊzənd/ tysiąc
toilet /’tɔɪlət/ toaleta
twelfth /twelfθ/ dwunasty
twentieth /’twentɪəθ/ dwudziesty
twenty-eighth /twentɪ ‘eɪtθ/ dwudziesty ósmy
twenty-fifth /twentɪ ‘fɪfθ/ dwudziesty piąty
twenty-first /twentɪ ‘fɜːst/ dwudziesty pierwszy
twenty-five /twentɪ ‘faɪv/ dwudziesty piąty
twenty-four /twentɪ ‘fɔː(r)/ dwadzieścia cztery
twenty-fourth /twentɪ ‘fɔːθ/ dwudziesty czwarty
twenty-nine /twentɪ ‘naɪn/ dwadzieścia dziewięć
twenty-ninth /twentɪ ‘naɪnθ/ dwudziesty dziewiąty
twenty-one /twentɪ ‘wʌn/ dwadzieścia jeden
twenty-second /twentɪ ‘sekənd/ dwudziesty drugi
twenty-seven /twentɪ ‘sevn/ dwadzieścia siedem
twenty-seventh /twentɪ ‘sevnθ/ dwudziesty siódmy
twenty-six /twentɪ ‘sɪks/ dwadzieścia sześć
twenty-sixth /twentɪ ‘sɪksθ/ dwudziesty szósty
twenty-third /twentɪ ‘θɜːd/ dwudziesty trzeci
twenty-three /twentɪ ‘θriː/ dwadzieścia trzy
twenty-two /twentɪ ‘tuː/ dwadzieścia dwa
visitor /’vɪzɪtə(r)/ gość, odwiedzający
warm /wɑːm/ ciepły
weird /wɪəd/ dziwny
whose /huːz/ czyj, czyja, czyje, etc.
why /waɪ/ dlaczego

Yuck! /jʌk/ Okropność! /  
Niedobre!

słowniczekModuł 2  Rozdział 3
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Moduł 2 Rozdział 3
This is my room

1 Use the picture clues to complete the crossword. Rozwiąż krzyżówkę, używając obrazków jako wskazówek. 
2 Where are they? Write the correct word under each picture. Gdzie oni są? Napisz właściwy wyraz pod każdym  

z obrazków.
3 Complete the dialogue. Uzupełnij dialog.
4 Circle the correct word(s). Zaznacz poprawne wyrażenie.
5 Complete the sentences with There is/are… but there isn’t/

aren’t…
Uzupełnij zdania, używając ‘There is/are…’ oraz ‘but there 
isn’t/ aren’t…’

6 Correct these sentences. Popraw zdania.
7 Use the prompts to write questions. Then complete the 

answers.
Napisz pytania, używając podanych wyrazów, a następnie 
uzupełnij odpowiedzi.

8 What are their dogs called? Find out and write sentences 
like the example.

Jakie imiona noszą ich psy? Sprawdź i napisz zdania 
według wzoru.

9 Change the sentences so that they end with underlined 
words. Use the correct form of the verb be.

Zmień zdania tak, aby kończyły się podkreślonymi 
wyrazami. Użyj poprawnej formy czasownika ‘be’ (‘być’).

10 Order the words. Add ’s to the correct word. Uporządkuj wyrazy. Dodaj ’s do odpowiednich słów.
11 Look at the pictures. Then write questions and answers. Przyjrzyj się obrazkom, a następnie napisz pytania 

i odpowiedzi.
12 Circle the correct word. Zaznacz właściwe wyrazy.
13 Read about Dan and Michael’s bedroom and answer the 

questions.
Przeczytaj o sypialni Dana i Michaela. Odpowiedz  
na pytania.

Culture spot
1 Read the text then correct the mistakes in the sentences. Przeczytaj tekst i popraw błędy w zdaniach.
2 Complete the names of the Queen’s other homes. Uzupełnij nazwy innych domów królowej.
3 Write a sentence for each picture. Napisz zdanie do każdego obrazka.
4 Write about your room. Cross out any unnecessary words 

or letters.
Napisz o swoim pokoju. Wykreśl wszystkie niepotrzebne 
słowa bądź litery.

Let’s read
1 Complete the phone conversation. Uzupełnij rozmowę telefoniczną.
2 Which is Sara’s room? Tick (3)  the correct box. Który pokój należy do Sary? Zaznacz (3) odpowiedni 

obrazek.

Let’s check
1 Complete the sentences with words from the box. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.
2 Write questions with Is there a/an…or Are there any… Then 

complete the short answers.
Napisz pytania, używając Is there a/an… albo Are there 
any…  Następnie uzupełnij krótkie odpowiedzi.

3 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
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GRAMATYKA  Rozdział 4  
can dla określania pozwolenia i możliwości 

•  Po czasowniku can używamy formy 
podstawowej innego czasownika  
– bezokolicznika bez ‘to’, np. 

  You can play in the match on 
Saturday.

  NIE: You can to play in the match on 
Saturday.

Forma twierdząca
I can go to the party.
You can go to the party.
She can go to the party.
He can go to the party.
We can go to the party.
You can go to the party.
They can go to the party.

Forma przecząca
I can’t go to the party.
You can’t go to the party.
She can’t go to the party.
He can’t go to the party.
We can’t go to the party.
You can’t go to the party.
They can’t go to the party.

Pytania
Can I go to the party?
Can you go to the party?
Can she go to the party?
Can he go to the party?
Can we go to the party?
Can you go to the party?
Can they go to the party?

Krótkie odpowiedzi  Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca  Forma przecząca
Yes, I can.  No, I can’t.
Yes, you can.  No, you can’t.
Yes, she can.  No, she can’t.
Yes, we can.  No, we can’t.
Yes, you can.  No, you can’t.
Yes, they can.  No, they can’t.

Pytania ze słowami pytajnymi
What can I do?
When can you go?
Where can he go?
How can Sophie do it?
Where can we have the party?
When can you have it?
What can Jo and Ben do tomorrow?

•  Wyrażenie „pytania ze słowami 
pytajnymi” (wh– questions) oznacza 
pytania rozpoczynające się od słów 
Who, What, Where, When, Why  
lub How.

•  Pytania tworzymy przez zmianę 
kolejności wyrazów – can pojawia się 
przed podmiotem zdania, np. Can 
you take me to the party? When can 
Lily come to stay?

•  Czasownik can posiada tylko jedną 
formę – taką samą dla wszystkich 
osób w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

•  Pełna forma przecząca can to cannot. 
Nie jest ona jednak często używana 
w mowie. 

•  Używamy can, aby poprosić  
o pozwolenie oraz  by go udzielić 
bądź nie, np. Can I go to the cinema 
Dad? No, you can’t.

•  can używamy również, aby określić, 
czy coś jest możliwe, czy nie, np.  
My mum can’t take us to the match 
tomorrow.
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Liczebniki od 1 do 1,000
1  one  17 seventeen
2  two  18 eighteen
3  three  19 nineteen
4  four  20 twenty
5  five  21 twenty-one
6  six  30 thirty
7  seven  32 thirty-two
8  eight  40 forty
9  nine  43 forty-three

10  ten  50 fifty
11  eleven  60 sixty
12  twelve  70 seventy
13  thirteen  80 eighty
14  fourteen  90 ninety
15  fifteen  100 one hundred
16  sixteen  1,000 one thousand

Liczebniki porządkowe: first, second, third, fourth, etc
1st first  17th seventeenth
2nd second  18th eighteenth
3rd third  19th nineteenth
4th  fourth  20th twentieth
5th  fifth  21st twenty-first
6th   sixth  22nd twenty-second
7th  seventh  23rd twenty-third
8th  eight  24th twenty-fourth
9th  ninth  25th twenty-fifth

10th  tenth  26th twenty-sixth
11th  eleventh 27th twenty-seventh
12th  twelfth  28th twenty-eighth
13th  thirteenth 29th twenty-ninth
14th  fourteenth 30th thirtieth
15th  fifteenth  31st thirty-first
16th  sixteenth

Daty
the first of January    1st January
the fourteenth of February  14th February
the twenty-third of March  23rd March
the second of April    2nd April
the thirty-first of July  31st July
the thirtieth of October  30th October
the twenty-fifth of December  25th December

Przyimki czasu: at, in, on
The film is at 3 o’clock.
Is your birthday in January?
Can we go to the match on Saturday?
My party is on 11th November.

Moduł 2
Rozdział 4

•  By stworzyć liczebnik porządkowy,  
do liczby dodajemy końcówkę th. 
Wyjątkami są  one/first, two/second 
oraz three/third. By stworzyć liczbę 
porządkową ‘ósmy’ do słowa eight 
dodajemy jedynie h, a nie th (eight 
→ eighth). Aby stworzyć liczbę 
porządkową ‘dwunasty’, pozbywamy 
się końcówki ve z twelve i dodajemy 
końcówkę fth (twelve →	twelfth).

•  Liczebników porządkowych możemy 
używać, aby określać kolejność 
występowania różnych rzeczy/akcji, 
np. My second lesson on Monday is 
Geography.

•  Piszemy one hundred, ale mówimy 
zwykle a hundred.

•  Wymawiając daty, używamy 
schematu:

  the + liczebnik porządkowy + of  
+ miesiąc 

 np. the thirty-first of December.
•  Daty piszemy zwykle, używając liczb  

i nazwy miesiąca, np. 31st December 
lub December 31st.

•  Miesiące piszemy zawsze wielką 
literą, np. January, March, October.

•  Podając godzinę, używamy at. 
•  Podając miesiąc, używamy in. 
•  Podając dzień tygodnia lub datę, 

używamy on.
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afterwards /’ɑːftəwədz/ później

anyway /’enɪweɪ/ w każdym razie

birthday cake /’bɜːθdeɪ keɪk/ tort urodzinowy

biscuit /’bɪskɪt/ herbatnik

cinema /’sɪnəmə/ kino

crisps /krɪsps/ czipsy

Excuse me. /ɪk’skjuːz mɪ/ Przepraszam.

grandma /’ɡrænmɑː/ babcia

half (of) /hɑːf/ pół, połowa (czegoś)

half past one /hɑːf pɑːst ‘wʌn/ w pół do drugiej

Happy birthday! /hæpɪ ‘bɜːθdeɪ/ Wszystkiego najlep-
szego z okazji urodzin!

hope /həʊp/ nadzieja, mieć 
nadzieję

hungry (be hungry) /’hʌŋɡrɪ/ głód (być głodnym)

invite /ɪn’vaɪt/ zapraszać

karting /’kɑːtɪŋ/ jazda na gokartach

lot of /ə ‘lɒt/ dużo

love /lʌv/ miłość

mates /meɪts/ koledzy

Never mind. /’nevə maɪnd/ Nieważne.

pack /pæk/ paczka

party /pɑːtɪ/ impreza

perhaps /pə’hæps/ być może

quarter past two /kwɔːtə pɑːst ‘tuː/ kwadrans po drugiej

quarter to two /kwɔːtə tə ‘tuː/ za kwadrans druga

secret, the secret’s out /ðə siːkrəts ‘aʊt/ tajemnica, tajemnica 
wyszła na jaw

something /’sʌmθɪŋ/ coś

surprise /sə’praɪz/ niespodzianka

Surprise, surprise! /sə’praɪz sə’praɪz/ Co za niespodzianka!

teenager /’tiːneɪʤə(r)/ nastolatek

tidy /’taɪdɪ/ czysty, 
uporządkowany

wait /weɪt/ czekać

słowniczekModuł 2  Rozdział 4
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Moduł 2
Rozdział 4

Moduł 2 Rozdział 4
Can I have a party?

1 Complete the crossword with the months. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując nazwy miesięcy.
2 Match the dates to the words. Dopasuj daty z kalendarza do ich zapisu słownego.
3 Order the sentences to make a dialogue. Uporządkuj zdania tak, aby utworzyć dialog.
4 Match the questions (1-6) to the correct answer (a-f). Dopasuj pytania (1-6) do właściwych odpowiedzi (a-f).
5 Make the affirmative sentences negative. Make the  

negative sentences affirmative.
Zmień zdania twierdzące na przeczące,  
a przeczące na twierdzące. 

6 Choose the correct verb from the box to complete the 
questions. Then write short answers.

Wybierz odpowiednie czasowniki spośród podanych 
w ramce i uzupełnij pytania. Następnie napisz krótkie 
odpowiedzi.

7 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
8 Use the chart to write questions with can and short  

answers with can or can’t.
Użyj tabelki, aby napisać pytania z czasownikiem ‘can’ 
(‘móc’), a następnie napisz krótkie odpowiedzi  
z czasownikiem ‘can’ (‘móc’) lub ‘can’t’ (‘nie móc’).

9 Complete each question with the correct verb from the  
box. Then choose the correct answer (a-g).

Uzupełnij każde pytanie właściwym czasownikiem 
podanymi w ramce. Następnie wybierz właściwą 
odpowiedź (a-g).

10 Put the sentences in order and write the dialogue. Uporządkuj zdania i napisz dialog.
11 Write the times. Napisz, która jest godzina.
12 Complete the sentences with the correct preposition: in, 

on, at.
Uzupełnij zdania, używając odpowiedniego przyimka:  
in, on, at.

13 Complete each questions with a word from the box.  
Then choose the correct answer (a-g).

Uzupełnij każde pytanie wyrazem podanymi  
w ramce. Następnie wybierz właściwą odpowiedź (a-g).

Skills development
1 Read the messages then answer the questions. Przeczytaj wiadomości i odpowiedz na pytania.
2 Match the dates and times to the pictures. Dopasuj daty i godziny do obrazków.
3 Read Fran’s note. Then look at the tickets and write  

a similar note to a friend.
Przeczytaj notatkę Fran, a następnie przyjrzyj się biletom  
i napisz podobną notatkę do przyjaciela.

4 Here are two more ways to remember new words.
1. Write ten new words on a piece of paper. Look at the 
paper a few times every day. When you know all the words, 
throw the paper away and write a new list.
2. Write new words under headings. It makes it easier to 
remember them, for example:

Oto dwa kolejne sposoby na zapamiętywanie nowych 
słów:
1. Napisz dziesięć nowych słów na kartce papieru. Czytaj 
spisane słowa kilka razy dziennie. Kiedy nauczysz się 
wszystkich słów z listy, wyrzuć kartkę i stwórz nową listę.
2. Spisz nowe wyrazy, dzieląc je tematycznie.  
Dzięki temu łatwiej je zapamiętasz, na przykład:

Talk time
1 Write the words in the correct speech bubbles. Uzupełnij dymki w komiksie wyrazami podanymi  

w ramce.

Let’s check
1 Write the dates as you say them. Napisz daty słownie.
2 Write the times in words. Napisz godziny słownie.
3 Write questions with can. Then write short answers. Napisz pytania z czasownikiem can (‘móc’). Następnie 

napisz krótkie odpowiedzi.
4 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
5 Circle the correct word. Zaznacz właściwe słowo.

Extra!
1 Which sign (A-H) says this (1-5)? Write the correct letter in 

the box. There are two extra signs.
Który ze znaków (A-H) odpowiada danemu zdaniu (1-5)? 
Napisz właściwą literę obok zdania. Są dwa dodatkowe 
znaki.

2 Choose the correct word (A, B or C) for each gap (1-5). Uzupełnij luki (1-5) poprawnymi słowami (A, B lub C).
3 Complete the five dialogues. Circle A, B or C. Uzupełnij dialogi. Zaznacz A, B lub C.
4 Complete the dialogue. What does Rob say to Jack? 

Choose from A-H.
Uzupełnij dialog. Co Rob mówi do Jacka? Wybierz 
spośród podanych odpowiedzi (A-H).

5 Complete each sentence with the correct word. Circle A, 
B or C.

Uzupełnij każde zdanie właściwym wyrazem. Zaznacz A, 
B lub C.

6 Complete the letter. Complete each sentence with one 
word.

Uzupełnij list, wstawiając jedno słowo w każdą lukę.
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Present simple

Forma twierdząca
I like football.
You like football.
She likes football.
He likes football.
We like football.
You like football.
They like football.

Końcówka  
czasownika

Wymowa Przykłady

f, gh, k(e), p 
(e),
t(e), th

/s/ breaks, takes, 
jumps, hopes, 
puts, writes

ch, se, sh, ss,
x, z

/ɪz/ catches, uses, 
washes, passes

wszystkie 
inne 
końcówki

/z/ comes, goes, 
tries,  plays, 
knows, lives,
needs, falls

Forma przecząca Forma przecząca
Forma pełna Forma skrócona
I do not like golf. I don’t like golf.
You do not like golf. You don’t like golf.
She does not like golf. She doesn’t like golf.
He does not like golf. He doesn’t like golf.
We do not like golf. We don’t like golf.
You do not like golf. You don’t like golf.
They do not like golf. They don’t like golf.

•  Czasu Present simple używamy, aby mówić o tym, 
co lubimy, a czego nie, np. I like Harry Potter books. 
She doesn’t like Maths homework. Do you like 
gymnastics?

•  Tego czasu używamy również, aby mówić  
o sytuacjach stałych i faktach, które się nie zmieniają, 
np. I live in Malton. You don’t collect stickers. They 
play hockey at their school. Does she like sport?

•  W czasie Present simple czasownik posiada tę samą 
formę we wszystkich osobach (I, you, we, they)  
Z WYJĄTKIEM trzeciej osoby liczby pojedynczej (she, 
he, it).

•  W twierdzeniach forma trzeciej osoby liczby 
pojedynczej zawsze posiada końcówkę s. Oto kilka 
dodatkowych zasad dotyczących trzeciej osoby 
liczby pojedynczej: 

 –  W większości przypadków dodajemy s  
do podstawowej formy czasownika, np. like/likes, 
take/takes, collect/collects, read/reads.

 –  Do czasowników kończących się na o, ss, ch, sh, 
dodajemy es, np. go/goes, kiss/kisses, watch/
watches, push/pushes.

 –  W czasownikach kończących się na y zmieniamy  
je w ies, np. cry/cries, try/tries. ALE: play/plays, buy/
buys, say/says.

•  Końcówka s wymawiana jest na różne 
sposoby.

•  Aby utworzyć zaprzeczenie, używamy 
czasownika posiłkowego do not/don’t 
przed czasownikiem Z WYJĄTKIEM 
formy trzeciej osoby liczby 
pojedynczej. W tej formie dodajemy 
does not/doesn’t.

•  Zapamiętaj: don’t = do + not; 
doesn’t = does + not. 
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Pytania
Do I like tennis?
Do you like tennis?
Does she like tennis?
Does he like tennis?
Do we like tennis?
Do you like tennis?
Do they like tennis?

Krótkie odpowiedzi  Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca  Forma przecząca
Yes, I do.   No, I don’t.
Yes, you do.   No, you don’t.
Yes, she does.   No, she doesn’t.
Yes, he does.   No, he doesn’t.
Yes, we do.   No, we don’t.
Yes, you do.   No, you don’t.
Yes, they do.   No, they don’t.

Pytania ze słowami pytajnymi
How do you play American football?
When does she play basketball?
Where do they play tennis?

Słowa pytajne: Who? What? Where? Why? Which?
Who is Wayne Rooney?
What does he do in his free time?
Where does he live?
Why do you like David Beckham?
Which sports do you do?

Moduł 3
Rozdział 5

•  Aby utworzyć pytania i krótkie 
odpowiedzi w czasie Present simple, 
używamy do. WYJĄTKIEM jest forma 
trzeciej osoby liczby pojedynczej.

•  W trzeciej osobie liczby pojedynczej 
używamy does, aby tworzyć pytania  
i krótkie odpowiedzi, np. Where does 
he live? Does she like sport? Yes, she 
does.

•  W krótkich odpowiedziach używamy 
do/does bez głównego czasownika, 
np.

  Does she play tennis? Yes, she does. 
  NIE: Yes, she does play. NIE: Yes, she 

plays. 
 Do you like this poster? No, I don’t. 
 NIE: No, I don’t like.

•  Wyraz who wymawiany jest ‘hoo’. 
Rymuje się z do, blue, shoe.

•  Odpowiedź na pytanie 
rozpoczynające się od Why zaczyna 
się zwykle wyrazem Because 
(dlatego, że), np. Why do you like 
David Beckham? Because he’s  
a great football player.

•  Możemy używać samych słów 
pytajnych w sytuacji, gdy prosimy  
o dodatkowe informacje. Oto kilka 
przykładów: 

 “Do you like Jonathan Ross?” 
 “Who?” 
 “Jonathan Ross. He’s a TV presenter.” 
 “The party’s in Barrow Gurney” 
 “Where?” 
  “Barrow Gurney. It’s a village near  

 Bristol.” 
 “Term starts on 4th September” 
 “When?” 
 “On Tuesday, 4th September.”



�0

TEMPO 1 COMPANION

Macmi l lan Polska 2008

activity centre /æk’tɪvɪtɪ sentə(r)/ centrum sportowo-
wypoczynkowe

all /ɔːl/ cały, cała, całe, etc., 
wszystkie

also /’ɔːlsəʊ/ także

archery /’ɑːʧərɪ/ łucznictwo

athletics /æθ’letɪks/ lekkoatletyka

baseball /beɪsbɔːl/ baseball

basketball /’bɑːskɪtbɔːl/ koszykówka

but /bʌt/ ale

camp fire /’kæmp faɪə(r)/ ognisko

canoeing /’kə’nuːɪŋ/ kajakarstwo

championship /’tʃæmpɪəʃɪp/ mistrzostwa

chocolate /’tʃɒklət/ czekolada

cycle /’saɪkl/ jeździć na rowerze

cycling /’saɪklɪŋ/ jazda na rowerze

disco /’dɪskəʊ/ dyskoteka

evening /’iːvnɪŋ/ wieczór

free-time activities /friː taɪm æk’tɪvtɪz/ zajęcia wykonywane  
w czasie wolnym

go out with friends /ɡəʊ aʊt wɪð ‘frendz/ wyjść z przyjaciółmi
go to (work, school, 
bed etc) /ɡəʊ tə wɜːk, skuːl, bed/ iść do (pracy, szkoły, 

łóżka)
goal /ɡəʊl/ gol, bramka

grass /ɡrɑːs/ trawa

gymnastics /ʤɪm’næstɪks/ gimnastyka

have a party /hæv ə ‘pɑːtɪ/ organizować imprezę

horse riding /’hɔːs raɪdɪŋ/ jazda konna

indoor /ɪn’dɔː(r)/ w pomieszczeniu, 
wewnątrz

interview /’ɪntəvjuː/ wywiad

know /nəʊ/ wiedzieć, znać

learn /lɜːn/ uczyć się

magazine /mæɡə’ziːn/ czasopismo

mean, you mean... /miːn/ /juː ‘miːn/ mieć na myśli, masz 
na myśli…

Ouch! /aʊtʃ/ Ał!

outdoor /aʊtdɔː(r)/ na dworze, na 
zewnątrz

play the guitar /pleɪ ðə ɡɪ’tɑː(r)/ grać na gitarze

pool /puːl/ basen

practice /’præktɪs/ praktyka, ćwiczenie

profile /’prəʊfaɪl/ profil

quad biking /’kwɒd baɪkɪŋ/ jazda na quadach

quiz /kwɪz/ kwiz

round /raʊnd/ dokoła

rugby /’rʌɡbɪ/ rugby
seaside (at the 
seaside) /’siːsaɪd/ morze (nad morzem)

sing /sɪŋ/ śpiewać

ski /skiː/ jeździć na nartach

soccer /’sɒkə(r)/ piłka nożna

song /sɒŋ/ piosenka

sports /spɔːts/ sporty

stay in /steɪ ‘ɪn/ zostać w domu

surfing /’sɜːfɪŋ/ surfowanie

swimming /’swɪmɪŋ/ pływanie

table tennis /’teɪbl tenɪs/ ping-pong

teddy bear /’tedɪ beə(r)/ miś pluszowy

tennis /’tenɪs/ tenis

tent /tent/ namiot

Thanks for you help. /θæŋks fə jə ‘help/ Dzięki za (twoją) 
pomoc.

too (=also) /tuː/ też

treasure hunt /’treʒə hʌnt/ poszukiwanie skarbu

usual /juːʒʊəl/ zwykły, przeciętny

volleyball /’vɒlɪbɔːl/ siatkówka

watch TV /wɒtʃ tiː ‘viː/ oglądać telewizję
weekend, at the 
weekend /wiːk’end/ weekend, w weekend

słowniczekModuł 3  Rozdział 5
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Moduł 3 Rozdział 5
What do you do in your free time?

1 Write the name or the sport under each picture. Napisz nazwę sportu pod każdym z obrazków.
2 Follow the lines then write sentences. Prześledź linie, a następnie napisz zdania.
3 Put the dialogue in the correct order. Uporządkuj zdania i napisz dialog.
4 Circle the correct form of the Present simple in each 

sentence.
W każdym zdaniu zaznacz poprawną formę czasu 
teraźniejszego Present simple.

5 How do these verbs form the third person singular of the 
Present simple? Complete the table.

W jaki sposób te czasowniki tworzą formę trzeciej osoby 
liczby pojedynczej w czasie Present simple? Uzupełnij 
tabelkę. 

6 Use the correct form of the verb in italic to complete the 
second sentence.

Użyj poprawnej formy czasownika zaznaczonego kursywą, 
aby uzupełnić drugie zdanie.

7 Use the verbs in brackets to write about Mel’s free time 
activities.

Użyj czasowników w nawiasach, aby napisać o tym,  
co Mel robi w czasie wolnym. 

8 Complete each sentence with the correct form of  
a verb from the box.

Uzupełnij każde zdanie poprawną formą czasowników 
podanych w ramce.

9 Complete the second sentence with the negative form of 
the verb in italic.

Uzupełnij drugie zdanie przeczącą formą czasownika 
zaznaczonego kursywą.

10 Use the prompts to write pairs of sentences in the Present 
simple.

Użyj podanych słów, aby napisać pary zdań w czasie 
Present simple według wzoru.

11 Complete the text. Put the verbs in the brackets in the 
Present simple.

Uzupełnij tekst. Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie 
Present simple.

12 Order the words to form questions. Then choose  
the correct answer and write the letter in the box.

Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyły pytania. Następnie 
wybierz właściwą odpowiedź i napisz odpowiednią literę 
obok każdego pytania.

13 Match the questions (1-6) and answers (a-f). Then 
complete the answers.

Dopasuj pytania (1-6) do odpowiedzi (a-f), a następnie 
uzupełnij odpowiedzi.

14 Answer the questions about yourself, your friends and your 
parents.

Odpowiedz na pytania o sobie, swoich przyjaciołach  
i rodzicach.

Culture spot
1 Read Tony’s letter to Jack and answer questions. Przeczytaj list Tony’ego do Jacka i odpowiedz na pytania.
2 Match the words to the pictures. Dopasuj wyrazy do obrazków.
3 Write about yourself. Napisz o sobie.

Let’s read
1 Read the page then answer the questions. Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania.

Let’s check
1 Order the letters and find the sports. Ułóż litery w kolejności, tworząc nazwy sportów .
2 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
3 Correct the sentences. Popraw zdania.
4 Order the words to form sentences. Add CAPITAL letters. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania. Użyj wielkich 

liter tam, gdzie są potrzebne.
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Present simple dla określania rutynowych czynności

I get up at 7 o’clock.
What do you do after school?
On Saturday mornings I stay in bed.
Kristy doesn’t go swimming on Fridays.

Przysłówki częstotliwości: always, often, usually, 
sometimes, never

 100% 85% 70%  50% 0%

 always usually often sometimes never

Zdania z czasownikiem ‘be’
I’m always nervous before tests.
You’re sometimes bored in class.
We’re never late for lunch.
She isn’t always impatient.
I’m not usually nervous before matches.
Are you often late for school?

Zdania z innymi czasownikami (nie ‘be’)
I always have a shower in the morning.
Claudia sometimes forgets her homework.
They never take the dog for a walk.
You don’t always get up at seven.
He doesn’t usually help.
Does she usually play sport on Saturday?

Pytania z ever oraz odpowiedzi
Are you ever in trouble at school?
Yes, I am. Yes, sometimes. Yes, often.
No, I’m not. No, never.
Do you ever sing in the shower?
Yes, I do. Yes, sometimes. Yes, often.
No, I don’t. No, never.

•  Czasu Present simple używamy przy 
opisywaniu czynności rutynowych.

•  Przysłówki częstotliwości pojawiają 
się w zdaniu po czasowniku be,  
np. 

 She is never late for school. 
 NIE: She never is late for school. 
 They aren’t always wrong.  
 NIE: They always aren’t wrong.
•  Przysłówki częstotliwości pojawiają 

się w zdaniu przed innymi 
czasownikami, np. I always have 
lunch at school. NIE: I have always 
lunch at school.

•  W przeczeniach i pytaniach 
przysłówki te pojawiają się po 
czasownikach posiłkowych don’t/
doesn’t/do/does, a przed głównym 
czasownikiem, np. I always get up  
at 7. I don’t often cycle to school.  
Do you usually walk to school?

•  never ma znaczenie przeczące. Gdy 
używamy tego słowa, inne przeczenia 
nie są potrzebne. 

 I never play tennis. 
 NIE: I don’t never play tennis.
 She is never late for school. 
 NIE: She isn’t never late for school.
•  ever używamy jedynie w pytaniach.
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•  Czasownik have używany jest również bez got. 
Ta forma ma wiele znaczeń: 

 I have breakfast at 7 o’clock = 
 I eat breakfast at 7 o’clock. 
 She has shower in the evening = 
 She takes a shower in the evening.

I usually have a shower in the morning.
Does your mother have breakfast with you?
Our cat has breakfast and dinner.
She doesn’t have lunch.
Do you have lunch at school?
What time do you have dinner?
How many lessons do we have after lunch?
Can we have a party tomorrow? •  Kiedy używamy have bez got, przeczenie 

powstaje przez użycie czasowników posiłkowych 
don’t/ doesn’t, np. She doesn’t have a shower  
in the morning.

•  W języku angielskim czasownika have można 
użyć we wszystkich poniższych zdaniach.  
W wielu innych językach nie jest to możliwe. 

 Przetłumacz podane zdania na język polski.

 o  Does she have a shower in the morning or the 
evening? 
……………………………………………………

 o  What time do you have breakfast? 
……………………………………………………

 o  We always have a party in the summer. 
……………………………………………………

 o  He doesn’t have tea for breakfast. He has 
coffee. 
……………………………………………………

 o  She has a piano lesson every Friday. 
……………………………………………………

 o  We don’t have school on Saturday. 
……………………………………………………

•  Kiedy używamy have bez got, pytania powstają  
z pomocą czasowników posiłkowych do/does, 
np. Do we have Geography on Monday? What 
time does your sister have breakfast?

•  Kiedy używamy have bez got, krótkie odpowiedzi 
powstają przy pomocy do/does/don’t/doesn’t, 
np. Does your father have lunch at home? No, he 
doesn’t. Do you have lunch at school? Yes, I do.
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słowniczek

attention,  
Pay attention! /peɪ ə’tenʃn/ uwaga, Słuchaj 

uważnie!
beach /biːtʃ/ plaża

bored, be bored /bɔːd/ znudzony, nudzić się

brush my teeth /brʌʃ maɪ ‘tiːθ/ myć zęby

bus, by bus /bʌs/ autobus, autobusem

clean /kliːn/ czysty

corridor /’kɒrɪdɔː(r)/ korytarz

daily life /deɪlɪ ‘laɪf/ życie codzienne

delicious /dɪ’lɪʃəs/ pyszny

dinner /’dɪnə(r)/ obiad

done, Well done! /wel ‘dʌn/ gotowe, Dobra robota!

during /’ʤʊərɪŋ/ podczas

eat /iːt/ jeść

forget /fə’ɡet/ zapomnieć

get /ɡet/ dostać, dotrzeć

get home /ɡet ‘həʊm/ dotrzec do domu

get nervous /ɡet ‘nɜːvəs/ zrobić się nerwowym

get up /ɡet ‘ʌp/ wstać

gym /ʤɪm/ siłownia

have a shower /hæv ‘ə ʃaʊə(r)/ wziąć prysznic

have breakfast/lunch/
dinner

/hæv ‘brekfəst, lʌntʃ, 
dɪnə(r)/

jeść śniadanie / lunch 
/ obiad

horse /hɔːs/ koń

hour /’aʊə(r)/ godzina

impatient /ɪm’peɪʃənt/ niecierpliwy

listenig /’lɪsnɪŋ/ słuchanie

mostly /məʊstlɪ/ w większości

never /’nevə(r)/ nigdy

Of  course. /əv ‘kɔːs/ Oczywiście.

often /’ɒfən/ często

Oh dear! /əʊ ‘dɪə( r)/ Ojej!

only /’əʊnlɪ/ tylko

orchestra practice /’ɔːkɪstrə præktɪs/ trening orkiestry

perfect /’pɜːfɪkt/ doskonały

pupil /’pjuːpəl/ uczeń

ride /raɪd/ jeździć, najeżdżać

skiing /’skiːɪŋ/ jazda na nartach

sometimes /’sʌmtaɪmz/ czasem

stay in bed /steɪ ɪn ‘bed/ zostać w łóżku

stay up late /steɪ ʌp ‘leɪt/ siedzieć do późna  
w nocy

take the dog for a walk /teɪk ðə ‘dɒɡ fər ə wɔːk/ wziąć psa na spacer

test /test/ test

That’s easy. /ðæts ‘iːzɪ/ To proste/łatwe.

tomorrow /’tə’mɒrəʊ/ jutro
trouble, You’re in 
trouble! /jɔː(r) ɪn ‘trʌbl/ kłopoty, Masz kłopoty!

true /truː/ prawda, prawdziwy

usually /’juːʒʊəlɪ/ zazwyczaj

visit /’vɪzɪt/ odwiedzać, wizyta

want /wɒnt/ chcieć

Moduł 3  Rozdział 6
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I’m never late for school!

1 Write a caption for each picture about Daisy’s morning 
routine.

Podpisz obrazki zdaniami opisującymi to, co Daisy robi 
każdego ranka. 

2 Complete the dialogue with the words from the box. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w ramce.
3 Look at the chart and complete the sentences. Spójrz na tabelkę i uzupełnij zdania.
4 Write true sentences about you, your family and your 

friends. Use one of the adverbs of frequency from the box 
in every sentence.

Napisz prawdziwe zdania o sobie, swojej rodzinie  
i swoich przyjaciołach. W każdym zdaniu użyj jednego  
z przysłówków częstotliwości podanych  
w ramce. 

5 Write true sentences about you, your family and your 
friends. Use the verb be and one of the adverbs of 
frequency from the box in every sentence.

Napisz prawdziwe zdania o sobie, swojej rodzinie i swoich 
przyjaciołach. Użyj w każdym zdaniu czasownika ‘be’ 
(‘być’) i jednego z przysłówków częstotliwości podanych 
w ramce.

6 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
7 Complete the questions using the verbs from the box. Uzupełnij pytania, używając czasowników podanych  

w ramce.
8 Write answers to the questions in exercise 7 using these 

adverbs of frequency.
Napisz odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 7, używając 
podanych przysłówków częstotliwości.

9 Use the prompts to write questions with ever. Then choose 
the correct answer.

Użyj podanych słów, aby napisać pytania z ever. 
Następnie wybierz właściwe odpowiedzi.

10 Use the prompts to write questions with ever. Użyj podanych słów, aby napisać pytania z ever.

Skills development
1 Read the text and correct the sentences. Przeczytaj tekst i popraw zdania.
2 Make sure you know how to spell the third person singular 

of verbs in the Present simple. Complete the table.
Upewnij się, że znasz pisownię form trzeciej osoby liczby 
pojedynczej w czasie Present simple. Uzupełnij tabelkę.

3 Read the interview and fill in the form. Przeczytaj wywiad i wypełnij formularz.
4 Read Nick’s letter from his new penfriend. Then write one 

like it.
Przeczytaj list Nicka, a następnie napisz podobny list.

Talk time
1 Write the words in the correct speech bubbles. Uzupełnij dymki w komiksie wyrazami podanymi w ramce.

Let’s check
1 Complete the sentences with words from the box. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.
2 Complete the sentences with words from the box Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
4 Circle the correct word. Zaznacz właściwe wyrazy.
5 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.

Extra!
1 Which sign (A-H) says this (1-5)? Write the correct letter in 

the box. There are two extra signs.
Który znak (A-H) odpowiada danemu zdaniu (1-5)? Napisz 
właściwą literę obok zdania. Są dwa dodatkowe znaki.

2 Match the descriptions to the objects. Dopasuj opisy do podanych słów.
3 Complete the five dialogues. Circle A, B or C. Uzupełnij dialogi. Zaznacz A, B lub C.
4 Complete the dialogue. What does Anna say to Becky? 

Choose from A-H.
Uzupełnij dialog. Co Anna mówi do Becky? Wybierz 
spośród podpunktów A-H.

5 Read the interview with a Polish student in London.  
Are the sentences True (A) or False (B)? If there isn’t 
enough information to answer True (A) or False (B), choose 
Does not say (C).

Przeczytaj wywiad z polskim uczniem w Londynie.  
Czy zdania 1-10 są prawdziwe (A) czy fałszywe (B)?  
Jeżeli stwierdzisz, że masz zbyt mało informacji, aby 
wybrać opcję ‘prawda’ (A) lub ‘fałsz’ (B), wybierz ‘nie 
wiadomo’ (C).

6 Complete the letter. Write one word in each space. Uzupełnij list. W każdej luce wpisz jedno słowo. 
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GRAMATYKA  Rozdział 7  
can dla określania umiejętności

Forma twierdząca 
I can swim.
You can swim.
She can swim.
He can swim.
We can swim.
You can swim.
They can swim.

Forma przecząca
I can’t drive.
You can’t drive.
She can’t drive.
He can’t drive.
We can’t drive.
You can’t drive.
They can’t drive.

Pytania
Can you skate?
Can she ride a horse?
Can he ski?
Can you run fast?
Can they tap dance?

Krótkie odpowiedzi  Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca  Forma przecząca
Yes, I can.   No, I can’t.
Yes, you can.   No, you can’t.
Yes, she can.   No, she can’t.
Yes, he can.   No, he can’t.
Yes, we can.   No, we can’t.
Yes, they can.   No, they can’t.

Pytania ze słowami pytajnymi
What can you cook?
How many metres can he swim?
What can they say in English?

•  W rozdziale 4 poznaliście can 
używane przy proszeniu i udzielaniu 
pozwolenia oraz przy mówieniu  
o możliwości. W tym rozdziale 
omawiane jest użycie can  
do określania umiejętności.

•  W zdaniach twierdzących litera a  
w wyrazie can nie jest wyraźnie 
wymawiana. Na przykład I can sing 
wymawiane jest jak I c’n sing. Jednak 
w pytaniach i krótkich odpowiedziach 
a jest wymawiane wyraźnie, np. Can 
you tap dance? Yes, I can.

•  Zapamiętaj: can posiada tę samą 
formę we wszystkich osobach, np.  
I can, you can, she can, etc.

•  W języku angielskim czasownik can 
często występuje z czasownikami see 
(widzieć) oraz hear (słyszeć), np. Can 
you see the board? I can’t hear.
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be + przymiotnik
I’m tired.
You’re wrong.
She isn’t bored.
Is he angry?
We aren’t thirsty.
You’re right.
Are they frightened?

Moduł 4
Rozdział 7

•  Zapamiętaj: w języku angielskim przymiotniki 
posiadają tylko jedną formę. Nie ma 
oddzielnej formy rodzaju męskiego  
i żeńskiego ani liczby pojedynczej i mnogiej, 
np. He’s right. She’s right. It’s right. They’re 
right.

•  Kiedy poprzedzamy przymiotnik wyrazem very 
lub really, sprawiamy, że jego znaczenie staje 
się silniejsze, np. I am really tired. She is very 
angry. Nie można jednak powiedzieć very right 
i very wrong.

•  W języku angielskim, czasownik be używany 
jest z przymiotnikami hot, cold, hungry, thirsty, 
right, wrong, tired, frightened, angry, bored. 

 Przetłumacz podane zdania na język polski. 

 o  I’m not frightened of spiders.  
.........…..........…………………………………

 o  I’m right and you are wrong.  
.........…..........…………………………………

 o  Are you thirsty?  
.........…..........…………………………………

 o  This room is cold.  
.........…..........…………………………………

 o  My dog is bored.  
.........…..........…………………………………
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słowniczek

angry /’æŋɡrɪ/ zły

armadillo /ɑːmə’dɪləʊ/ pancernik

audition /ɔːdɪʃn/ przesłuchanie

bird /bɜːd/ ptak

bite /baɪt/ gryźć, ugryzienie

bring /brɪŋ/ przynosić

call /kɔːl/ telefonować, wołać, 
nazywać

Calm down! /kɑːm ‘daʊn/ Uspokój się!

chameleon /kə’miːlɪən/ kameleon

cheetah /’tʃiːtə/ gepard

chicken /’tʃɪkɪn/ kurczak

coffee /’kɒfɪ/ kawa

cold /kəʊld/ zimny

cook /kʊk/ gotować, kucharz

countryside /’kʌntrɪsaɪd/ wieś

cover /kʌvə(r)/ okładka, zakrywać

dance /dɑːns/ tańczyć, taniec

dangerous /’deɪnʤərəs/ niebezpieczny

duck /dʌk/ kaczka

elephant /’eləfənt/ słoń

else /els/ inny

else, What else? /wɒt ‘els/ Co jeszcze?

enjoy /ɪn’ʤɔɪ/ dobrze się bawić, 
lubić

everyone /’evrɪwʌn/ wszyscy

fan /fæn/ fan

flight /flaɪt/ lot

fly /flaɪ/ latać

food /fuːd/ jedzenie

frightened /fraɪtənd/ przerażony

gigantic /ʤaɪ’ɡæntɪk/ gigantyczny

Good luck! /ɡʊd ‘lʌk/ Powodzenia!

hot /hɒt/ gorący

jump /ʤʌmp/ skakać

kangaroo /’kæŋɡə’ru/ kangur

kill /kɪl/ zabić

late /leɪt/ późno, spóźniony

monkey /’mʌŋkɪ/ małpa

more /mɔː(r)/ więcej

museum /mjuː’zɪəm/ muzeum

nobody /’nəʊbɒdɪ/ nikt

nose /nəʊz/ nos

office /’ɒfɪs/ biuro

parrot /’pærət/ papuga

penguin /’peŋɡwɪn/ pingwin

piano /pɪ’ænəʊ/ pianino

place /pleɪs/ miejsce

polar bear /’pəʊlə beə(r)/ niedźwiedź polarny

pop music /’pɒp mjuːzɪk/ muzyka pop

right, Am I right? /raɪt/ /æm aɪ ‘raɪt/ właściwy, Czy mam 
rację?

Roman /’rəʊmən/ rzymski

Roman times /’rəʊmən taɪmz/ czasy starożytnego 
Rzymu

run /rʌn/ biec

Scotland /’skɒtlənd/ Szkocja

serious /’sɪərɪəs/ poważny

skate /skeɪt/ jeździć na łyżwach / 
rolkach

skateboarding /’skeitbɔːdɪŋ/ jazda na deskorolce

smell /smel/ wąchać, zapach

South America /saʊθ ə’merɪkə/ Ameryka Południowa

speak (French) /spiːk/ mówić (po francusku)

spider /’spaɪdə(r)/ pająk

tap dance /’tæp dɑːns/ stepowanie

thirsty, be thirsty /’θɜːstɪ/ spragniony, być spra-
gnionym

tired /taɪəd/ zmęczony

Watch this. /wɒtʃ ‘ðɪs/ Popatrz na to.

wrong /rɒŋ/ zły, niewłaściwy

young /jʌŋ/ młody

Moduł 4  Rozdział 7
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zeszyt ćwiczeń instrukcje

Moduł 4
Rozdział 7

Moduł 4 Rozdział 7
Can you tap dance?

1 Use the pictures to complete the crossword. What’s the 
animal in the shaded squares?

Rozwiąż krzyżówkę, używając obrazków jako wskazówek. 
Jakie zwierzę jest rozwiązaniem krzyżówki?

2 Complete each sentence with a word from the box. Uzupełnij każde zdanie wyrazem podanym  
w ramce.

3 Complete the dialogue with the words from the box. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w ramce.
4 Complete the sentences with He can and one of the words 

from the box.
Uzupełnij zdania, używając ‘He can’ (‘On potrafi’)  
i jednego ze słów podanych w ramce.

5 Write sentences with can’t and verb from the box. Napisz zdania, używając ‘can’t’ (‘nie móc/nie potrafić’)  
i czasownika podanego w ramce.

6 Write sentences with can and can’t. Napisz zdania z ‘can’ i ‘can’t’.
7 Write questions with Can you and a verb from the box. Then 

answer the questions about yourself.
Napisz pytania, używając ‘Can you’ (‘Czy potrafisz?’)  
i czasownika podanego w ramce. Następnie odpowiedz 
na pytania o sobie.

8 Correct the mistakes. Popraw błędy.
9 Circle the correct words. Zaznacz właściwe wyrazy.

10 Complete the short answers. Uzupełnij krótkie odpowiedzi.
11 Read the text then complete the questions. Przeczytaj tekst i uzupełnij pytania.

Culture spot
1 Read about Yasmin then answer the questions. Przeczytaj o Yasmin, a następnie odpowiedz  

na pytania.
2 What do these words mean? Find them in your dictionary 

and write the translation for each word.
Co znaczą te słowa? Podaj tłumaczenie każdego z nich. 

3 Answer the questions about yourself. Odpowiedz na pytania o sobie.
4 Now use your answers to write a paragraph. Użyj swoich odpowiedzi z ćwiczenia 3, aby napisać akapit 

tekstu o sobie.

Let’s read
1 Complete the conversation with Angie’s questions. Uzupełnij rozmowę pytaniami Angie.

Let’s check
1 Complete the words with the missing letters. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami.
2 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
3 Complete the sentences with can or can’t and  

one of the verbs from the box.
Uzupełnij zdania, używając ‘can’ lub ‘can’t’ i jednego  
z czasowników podanych w ramce.

4 Correct the mistakes. Popraw błędy.
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GRAMATYKA  Rozdział 8  
tryb rozkazujący

Forma twierdząca
Open the door.
Wait a minute.
Sit down, please.
Please be quiet.
Close the window.

Pełna forma przecząca
Do not eat sweets in class.
Do not talk.
Do not draw on the desk.
Do not forget your books.
Do not do that.

Skrócona forma przecząca
Don’t eat sweets in class.
Don’t talk.
Don’t draw on the desk.
Don’t forget your books.
Don’t do that.

•  W mowie używana jest przeważnie 
forma skrócona trybu rozkazującego. 
Formę pełną zobaczyć można  
w ogłoszeniach i ostrzeżeniach, np. 
DO NOT SWIM HERE. DO NOT OPEN 
THE WINDOW.

•  Trybowi rozkazującemu często 
towarzyszy wyraz please, znajdujący 
się przed lub za wyrażeniem 
rozkazującym, który sprawia że staje 
się ono grzeczniejsze, np. Please  
be quiet. Be quiet, please. Don’t 
interrupt, please. Please don’t 
interrupt.

•  Aby stworzyć formę przeczącą trybu 
rozkazującego, używamy Don’t lub 
Do not.

•  Trybu rozkazującego używamy, 
wydając rozkazy, polecenia, 
wskazówki, np. Open your books on 
page 23. Pay attention. Don’t talk in 
class. Bring a pencil and notebook.

•  Trybu rozkazującego można użyć 
również w funkcji zaproszenia, np. 
Come and see us. Come to my party 
on Saturday.

•  Forma twierdząca trybu 
rozkazującego jest taka sama jak 
podstawowa forma danego 
czasownika. Jest również taka sama 
dla liczby pojedynczej i mnogiej,  
np. Luke, come here. Luke and Jack, 
come here.
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Zaimki w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, 
you, them

Zaimki w funkcji 
podmiotu

Zaimki w funkcji 
dopełnienia

I
you
she 
he
it
we
you
they

me
you
her
him
it
us
you
them

Please help me.
I can see you.
He likes her.
Do you like him?
Don’t open it.
Watch us!
We can’t hear you.
Can we visit them?

Przyimki miejsca

Moduł 4
Rozdział 8

in                  behind

on               between... and...

next to          
                   in the middle of

in front of              opposite

•  Zaimki pełniące funkcję dopełnienia 
zawsze pojawiają się w zdaniu  
po czasowniku, np. I don’t like him. 
Listen to me! They always invite us to 
their party.

•  Przyimki in, on, between … and …, in the 
middle of mogą być używane w odniesieniu 
do miejsca lub czasu. Zastanów się, czy  
w języku polskim jest podobnie? Napisz T 
(time=czas) lub P (place=miejsce) przy 
każdym zdaniu, a następnie przetłumacz je  
na język polski. 

 o  There’s an apple in my bag. [P] 
…………………………………………….......

 o  It’s always cold in December. [  ]  
…………………………………………….......

 o  Can you come to my party on Saturday? [  ]  
…………………………………………….......

 o  Put the books on the desk. [  ] 
…………………………………………….......

 o  The museum is between the post office  
and the library. [  ]  
…………………………………………….......

 o  Let’s meet between one and half past one. [  ]  
…………………………………………….......

 o  Her birthday is in the middle of July. [  ]  
…………………………………………….......

 o  There’s a café in the middle of the park. [  ]  
…………………………………………….......

•  Zaimki te używane są również  
po przyimkach, np. Come with me. 
Don’t talk about her. I usually sit near 
him. Sara lives opposite us.

•  Zaimka them używamy, by mówić  
o osobach, zwierzętach i rzeczach  
w liczbie mnogiej, np. I like Jo and 
Adam. Do you like them? I’m 
frightened of spiders. Are you 
frightened of them? Bring your CDs  
to my party. Don’t forget them.
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słowniczek

adults /’ædʌlts/ dorośli

bank /bæŋk/ bank

behind /bɪ’haɪnd/ za

big wheel /bɪɡ ‘wiːl/ duże koło

bus station /’bʌs steɪʃn/ dworzec autobusowy

café /’kæfeɪ/ kawiarnia

car park /’kɑː pɑːk/ parking

centre /’sentə(r)/ centrum

church /tʃɜːtʃ/ kościół

city /’sɪtɪ/ miasto

days out /deɪz ‘aʊt/ dni spędzane poza 
domem

fantastic /fæn’tæstɪk/ fantastyczny

fountain /’faʊntɪn/ fontanna

front, in front of /ɪn ‘frʌnt əv/ przód, z przodu

hospital /’hɒspɪtl/ szpital

Hurry up! /hʌrɪ ‘ʌp/ Pośpiesz się!

instructions /ɪn’strʌkʃnz/ instrukcje

interrupt /ɪntə’rʌpt/ przerywać

Just a minute. /ʤʌst ə ‘mɪnɪt/ Za chwilkę.

lake /leɪk/ jezioro

leisure centre /’leʒə sentə(r)/ centrum rozrywki

library /’laɪbrərɪ/ biblioteka

look out of (a window) /lʊk ‘aʊt əv/ wyglądać (z okna)

map /mæp/ mapa

market /mɑːkɪt/ bazar
middle, in the  
middle of /ɪn ðə ‘mɪdl əv/ środek, w środku 

(czegoś)

mood, in a bad mood /ɪn ə bæd ‘muːd/ humor, w złym 
humorze

next /nekst/ następny

next (to) /’neks tə/ obok (czegoś)

notebook /’nəʊtbʊk/ zeszyt

opposite /’ɒpəzɪt/ przeciwieństwo, 
naprzeciw

park /pɑːk/ park

Pay attention! /peɪ ə’tenʃn/ Słuchaj uważnie!

plane /pleɪn/ samolot

post office /’pəʊst ɒfɪs/ poczta

railway station /’reɪlweɪ steɪʃn/ dworzec kolejowy

screen /skriːn/ ekran

shops /ʃɒps/ sklepy

stable /’steɪbl/ stadnina

statue /’stætʃuː/ statua

steam train /’stiːm treɪn/ pociąg  parowy

take /teɪk/ brać, wziąć

take, it takes an hour /ɪt teɪks ən ‘aʊər/ zabierać, to zabiera 
godzinę

tonight /tə’naɪt/ dziś wieczorem / dziś 
w nocy

tour /tʊə(r), tɔː(r)/ wycieczka
tourist information 
office /’tʊərɪst ɪnfə’meɪʃn ɒfɪs/ informacja turystyczna

town hall /taʊn ‘hɔːl/ ratusz

tree /triː/ drzewo

TV studios /tiː ‘viː stʃuːdɪəʊz/ studia telewizyjne
world, all over the 
world /ɔːl əʊvə ðə ‘wɜːld/ świat, na całym 

świecie

Moduł 4  Rozdział 8
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Moduł 4 Rozdział 8
Be quiet, please!

1 Write the name of the place next to each symbol. Napisz nazwę miejsca obok każdego symbolu.
2 Write the dialogues in the correct order. Ułóż każdy dialog w odpowiedniej kolejności.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
4 Make these sentences negative. Zamień zdania na przeczące.
5 A parent is speaking. Choose the correct word(s) each 

time.
Rodzic mówi do dziecka. Wybierz poprawne wyrażenia  
w każdym zdaniu.

6 Match the sentence halves and write the sentences in full. Połącz początki zdań z właściwymi zakończeniami  
i przepisz je jako pełne zdania.

7 Complete the sentences with one of the verbs from the box. 
Write CAPITAL letters where necessary. Then match them 
to the pictures.

Uzupełnij zdania czasownikami podanymi  
w ramce. Użyj WIELKICH liter tam, gdzie są potrzebne. 
Następnie dopasuj zdania do obrazków.

8 Complete the sentences with an object pronoun from the 
box.

Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.

9 Look at the map and read sentences. Then match the 
letters in the map to the places.

Popatrz na mapę i przeczytaj zdania. Następnie dopasuj 
litery z mapy do nazw miejsc.

Skills development
1 Look at the pictures below. Complete the sentences with 

words from the box.
Popatrz na obrazki. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi 
w ramce. 

2 Match the picture to the sentences in Exercise 1. Dopasuj obrazki do zdań z ćwiczenia 1.
3 In order to learn a word that you don’t know, write it in your 

exercise book with the translation next to it.
For certain words a simple drawing will help you to 
remember the meaning of the word.

Aby nauczyć się wyrazów, których jeszcze nie znasz, 
zapisz je w zeszycie wraz z tłumaczeniem.
W przypadku niektórych wyrazów pomocny będzie prosty 
rysunek. 

4 Read the advertisements and complete them with the 
correct sentences.

Przeczytaj ogłoszenia i uzupełnij je właściwymi zdaniami.

5 Write an advertisement for a famous place in your country. 
In can be a shop, a museum, a market or other tourist 
attraction.

Napisz reklamę jednego ze znanych miejsc w Polsce. 
Może być to sklep, muzeum, targ czy jakakolwiek inna 
atrakcja turystyczna.

Talk time
1 Write the words in the correct speech bubbles. Uzupełnij dymki w komiksie wyrazami podanymi w ramce.

Let’s check
1 Where can you see these signs? Gdzie można zobaczyć te znaki?
2 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, by utworzyć zdania.

Extra!
1 Which sign (A-H) says this (1-5)? Write the correct letter in 

the box. There are two extra signs.
Który znak (A-H) odpowiada danemu zdaniu  
(1-5)? Napisz właściwą literę obok zdania. Są dwa 
dodatkowe znaki.

2 Complete the five dialogues. Circle A, B or C. Uzupełnij dialogi. Zaznacz A, B lub C.
3 Complete the dialogue. What does Ben say to Amy? 

Choose from A-H.
Uzupełnij dialog. Co Ben mówi do Amy? Wybierz A-H.

4 Read the interview about a young actress. Are the 
sentences True (A) or False (B)? If there isn’t enough 
information to answer True (A) or False (B), choose Does 
not say (C).

Przeczytaj wywiad o młodej aktorce. Czy zdania 1-8 są 
prawdziwe (A) czy fałszywe (B)? Jeżeli stwierdzisz, że 
masz zbyt mało informacji, aby wybrać opcję ‘prawda’ (A) 
lub ‘fałsz’ (B), wybierz ‘nie wiadomo’ (C).

5 You are on holiday. Write a postcard to a friend. Answer 
these questions. (...) Write 40-50 words.

Jesteś na wakacjach. Napisz pocztówkę  
do przyjaciela. Odpowiedz na podane pytania. (...) Użyj 
40-50 słów.
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Present continuous

Forma twierdząca  Forma twierdząca
Forma pełna   Forma skrócona
I am practising.   I’m practising.
You are practising.  You’re practising.
She is practising.  She’s practising.
He is practising.   He’s practising.
We are practising.  We’re practising.
You are practising.  You’re practising.
They are practising.  They’re practising.

Forma przecząca  Forma przecząca
Forma pełna   Forma skrócona
I am not listening.  I’m not listening.
You are not listening.  You aren’t listening.
She is not listening.  She isn’t listening.
He is not listening.  He isn’t listening.
We are not listening.  We aren’t listening.
You are not listening.  You aren’t listening.
They are not listening.  They aren’t listening.

Pytania
Am I playing well?
Are you working?
Is she reading?
Is he crying?
Are we playing well?
Are you watching TV?
Are they eating?

Krótkie odpowiedzi  Krótkie odpowiedzi
Forma twierdząca  Forma przecząca
Yes, I am.   No, I’m not.
Yes, you are.   No, you aren’t.
Yes, she is.   No, she isn’t.
Yes, he is.   No, he isn’t.
Yes, we are.   No, we aren’t.
Yes, you are.   No, you aren’t.
Yes, they are.   No, they aren’t.

Pytania ze słowami pytajnymi
What am I doing?
What are you writing?
Where is she going?
How fast is he going?
Who are we watching?
Why are you laughing?
Where are they playing?

•  Czasu Present continuous używamy, 
aby mówić o czynnościach, które 
dzieją się w chwili mówienia, np. Be 
quiet! I’m listenig to the radio.

•  Tego czasu możemy też używać, aby 
mówić o rzeczach, które dzieją się w 
bieżącym okresie,  np. What are you 
doing in Geography this term? We’re 
studying in South America.

•  Czas Present continuous tworzymy 
przez połączenie formy teraźniejszej 
czasownika be oraz imiesłowu 
teraźniejszego (present participle) 
czasownika głównego (listening, 
watching, writing, running, sitting).

•  Istnieje kilka zasad pisowni 
imiesłowów teraźniejszych: 

 –  Do większości czasowników 
dodajemy końcówkę ing, np. look – 
looking, read – reading.

 –  Jeżeli czasownik kończy się jednym 
e, pozbywamy się e i dodajemy 
końcówkę ing, np. ride – riding, 
write – writing.

 –  Jeżeli czasownik kończy się krótką 
samogłoską i jedną spółgłoską, 
podwajamy tę spółgłoskę, np. run – 
running, sit – sitting, swim – 
swimming.

•  Nie używamy imiesłowu 
teraźniejszego w krótkich 
odpowiedziach, np. Is he wearing  
my jacket? Yes, he is./No, he isn’t.  
NIE: Yes, he is wearing. No, he’s not 
wearing.

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących zawsze używamy pełnej 
formy czasownika be: Are you eating 
a sweet? Yes, I am. NIE: Yes, I’m.

•  Pytania takie jak What are you doing? 
What is she doing? What are they 
doing? są bardzo powszechne. 
Odpowiedź na nie zwykle nie zawiera 
czasownika do, np. What is Dave 
doing? He’s writing an e-mail to 
Rosie. What are you doing? I’m 
making a cake.
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Zaimki wskazujące: this/that, these/those
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•  this używamy, mówiąc o jednej 
rzeczy, a these – mówiąc o co 
najmniej dwóch. this/these używamy, 
mówiąc o rzeczach znajdujących się 
blisko nas.

•  that używamy, mówiąc o jednej 
rzeczy, a those – mówiąc o co 
najmniej dwóch. that/those używamy, 
mówiąc o rzeczach znajdujących się 
w pewnej odległości od nas. 

•  this/these oraz that/those mogą 
pełnić funkcję przymiotnika, np. 
Those books are new. I like that 
music. Mogą również pełnić funkcję 
zaimków, np. Those are my new 
books. That is nice music. He doesn’t 
like that

L. pojedyncza
Do you like this T-shirt?
I like this CD.
This is a really good CD.
This isn’t my pen.

Do you know that girl?
That girl is French.
That’s a nice photo.
That isn’t his poster.

What’s this?
It’s a pencil sharpener.

L. mnoga
Do you like these T-shirts?
I like these CDs.
These are really good CDs.
These aren’t my pens.

Do you know those girls?
Those girls are French.
Those are nice photos.
Those aren’t his posters.

What are those?
They’re my holiday photos.

Zaimki: one oraz ones
I like that baseball cap.
Which one?
That one on the shelf.

Is there a toilet in the park?
Yes, there’s one near the café.

Where are my shorts?
Which ones?
The green ones.

Can I see your photos?
Which ones?
Those ones of Nick at the beach.

•  wyrazów one oraz ones używamy, 
aby zastąpić rzeczowniki, których nie 
chcemy powtarzać, np. I’ve got two 
ice-creams. Which one do you want? 
Can I have the chocolate one?

•  one/ones często pojawiają się  
z which, this/these, that/those, np. 
Look at my stamps. Which ones do 
you like best? These ones.

•  W krótkich odpowiedziach zamiast 
this/that/these/those używamy zwykle 
it/they, np.

 Is this your sandwich? Yes, it is. 
 NIE: Yes, this is. 
  What are those? They’re Luke’s 

sweets. 
 NIE: Those are Luke’s sweets.
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słowniczek

baseball cap /’beɪsbɔːl kæp/ czapka baseballowa

blonde /blɒnd/ blondynka

buy /baɪ/ kupować
Changing of the 
Guard /ʧeɪnʤɪŋ əv ðə ‘ɡɑːd/ zmiana warty

character /’kærɪktə(r)/ charakter

company /’kʌmpənɪ/ firma

dark /dɑːk/ ciemno

dress /dres/ sukienka

eye /aɪ/ oko

fair (hair) /feə(r)/ jasne (włosy)

finish /’fɪnɪʃ/ kończyć

frisbee /’frɪzbiː/ frisbee

hat /hæt/ kapelusz

jacket /ʤækɪt/ kurtka

jeans /ʤiːnz/ dżinsy

kiosk /’kɪɒsk/ kiosk

ladder /’lædə(r)/ drabina

medium height /miːdɪəm ‘haɪt/ średniego wzrostu

medium length /miːdɪəm ‘leŋθ/ średniej długości

noise, make a noise /meɪk ə ‘nɔɪz/ hałas, robić hałas

nothing /’nɒθɪŋ/ nic

palace /’pæləs/ pałac

physical appearance /fɪzɪkl ə’pɪərəns/ wygląd zewnętrzny

postcard /’pəʊstkɑːd/ pocztówka

probably /’prɒbəblɪ/ prawdopodobnie

reddish-brown /redɪʃ ‘braʊn/ czerwono-brązowy

river /’rɪvə(r)/ rzeka

run through /rʌn ‘θruː/ przebiegać przez

scene /siːn/ scena

scooter /’skuːtə(r)/ hulajnoga, skuter

shirt /ʃɜːt/ koszula

shoes /ʃuːz/ buty

shorts /ʃɔːts/ spodenki

skirt /skɜːt/ spódnica

socks /sɒks/ skarpetki

soldier /’səʊlʤə(r)/ żołnierz
stupid, You look 
stupid! /juː lʊk ‘stjuːpɪd/ głupi, Wyglądasz 

głupio!
sweatshirt /’swetʃɜːt/ podkoszulek

tall /tɔːl/ wysoki

those /ðəʊz/ te

trainers /’treɪnəz/ buty sportowe

trip /trɪp/ wycieczka, podróż

trousers /’traʊzəz/ spodnie

T-shirt /’tiː ʃɜːt/ T-shirt

wear /’weə(r)/ zakładać, nosić 
(ubranie)

woman, women /’wʊmən/ /’wɪmɪn/ kobieta, kobiety

worry /’wʌrɪ/ martwić się

Moduł 5  Rozdział 9
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What are you doing?

1 Read the sentences and look at the picture below. Write the 
name of each person.

Przeczytaj zdania i popatrz na obrazki. Napisz imię każdej 
z osób.

2 Complete the dialogue with the words from the box. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w ramce.
3 Complete the dialogue with the verb in the Present 

continuous. Then match them to the picture (a-h).
Uzupełnij dialog czasownikami w czasie Present 
continuous. Następnie dopasuj je do obrazków (a-h).

4 Match the people and place to the activities. Then write 
pairs of sentences.

Dopasuj osoby i miejsca do czynności. Następnie napisz 
pary zdań według wzoru.

5 Rewrite the sentences in the negative form of the Present 
continuous.

Przepisz zdania w formie przeczącej czasu Present 
continuous.

6 Write questions in the Present continuous and complete the 
short answers.

Napisz pytania w czasie Present continuos i uzupełnij 
krótkie odpowiedzi.

7 Write questions in the Present continuous for the answers 
given.

Do podanych odpowiedzi napisz pytania w czasie Present 
continuous.

8 Complete the letter. Write the verbs in the Present 
continuous.

Uzupełnij list czasownikami w czasie Present continuous.

9 Circle the correct word. Zaznacz właściwe wyrazy.
10 Put the words in italic in the plural. Wstaw wyrazy zaznaczone kursywą w liczbie mnogiej.
11 Match the questions to the answers. Dopasuj pytania do odpowiedzi.

Culture spot
1 Read Cathy’s letter and complete the sentences. Przeczytaj list Cathy i uzupełnij zdania.
2 Read Cathy’s letter again and write a caption under each 

picture.
Przeczytaj list jeszcze raz i podpisz zdjęcia.

3 Answer the questions about your town. Odpowiedz na pytania o swoim mieście.

Let’s read
1 Read the conversation about the photo and write the 

correct names in the boxes.
Przeczytaj rozmowę na temat zdjęcia i podpisz osoby ich 
imionami.

Let’s check
1 Order the letters and find the clothes. Ułóż litery w odpowiedniej kolejności, aby utworzyć nazwy 

ubrań.
2 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.
3 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
4 Correct the mistakes. Popraw błędy.
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Present simple czy Present continuous

Present simple
I listen to the radio every day.
He usually watches Friends on TV.
Their grandmother lives with them.
They don’t play tennis in the winter.
Do you go swimming on Saturdays?
How do you get to school?
What time does she go to bed?

Present continuous
Be quiet! I’m listening to the radio.
He’s watching a video now.
She’s staying with us at the moment.
They aren’t working.
They’re playing computer games.
Are you reading my letter?
What are you doing with my CDs?
Where are you going?

•  Są czasowniki, które nie występują  
w czasie Present continuous: know, 
like, love, need, want,  mean, come 
from. Przyjrzyj się tym zdaniom: 

 Do you know Adam? 
 I don’t like spiders. 
 My hamster loves chocolate. 
 Do you need a dictionary? 
 She doesn’t want an apple. 
 What does this word mean? 
 Marek comes from Poland.

•  Czasu Present continuous używamy, 
aby mówić o czynnościach, które 
dzieją się w chwili mówienia, np. Ssh! 
Don’t talk. We’re watching a brilliant 
film on TV.

•  Czasu Present continuous możemy 
też używać, aby mówić o rzeczach, 
które dzieją się w bieżącym okresie, 
np. We usually stay at the Seaview 
Hotel but this year we’re staying  
at the Lakeside Hotel.

•  Czasu Present simple używamy,  
by mówić o przyzwyczajeniach, 
czynnościach rutynowych  
i sytuacjach niezmiennych, np. 
 I usually eat breakfast at seven  
in the morning.

•  Czasu Present simple używamy  
z przysłówkami częstotliwości, np. 
often, always, sometimes, usually, 
never, ever, once a week, every day.

•  Czasu Present simple używamy 
również, aby mówić o faktach 
naukowych i ogólnych zasadach,  
np. Cats don’t eat fruit. It rains a lot  
in Scotland.
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Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Rzeczowniki policzalne
an apple  two apples
a banana  three bananas
a biscuit  four biscuits
a carrot   five carrots
an egg   six eggs
a hamburger  seven hamburgers
a pancake  eight pancakes
a sandwich  nine sandwiches
a sweet   ten sweets

I’ve got a pancake.
You’ve got two pancakes.
They’ve got some pancakes.
She hasn’t got any pancakes.
Has he got any pancakes?
How many pancakes have they got?

Rzeczowniki niepoliczalne
bread
butter
cheese
coffee
fruit
ham
juice
meat
milk
salad
tuna

I’ve got bread.
They’ve got some bread.
She hasn’t got any bread.
Has he got any bread?
How much bread have they got?

Moduł 5
Rozdział 10

•  Rzeczowniki policzalne to rzeczy, 
osoby lub zwierzęta, które można 
policzyć. Rzeczowniki policzalne 
posiadają liczbę mnogą.

•  Rzeczowniki policzalne w formie 
pojedynczej mogą zostać 
poprzedzone rodzajnikiem a/an,  
np. Sara is eating a sandwich.

•  Z rzeczownikami policzalnymi  
w liczbie mnogiej używamy some  
w zdaniach twierdzących, np. I’ve got 
some apples in this bag.

•  Gdy rzeczownik policzalny jest  
w liczbie mnogiej, przed nim pojawić 
się może również liczba, np. I’ve got 
two bikes. She’s making three 
pancakes. She hasn’t got two 
sandwiches.

•  Aby zapytać o ilość, używamy how 
many oraz rzeczownika policzalnego 
w liczbie mnogiej, np. How many 
sweets do you want?

•  Rzeczowniki niepoliczalne to nazwy 
takich rzeczy, których nie da się 
policzyć (jak butter, fruit, meat czy 
salad). Rzeczowniki niepoliczalne nie 
mają liczby mnogiej.

•  a/an nie występuje z rzeczownikami 
niepoliczalnymi, np.  

 Sara is drinking milk. 
 LUB: Sara is drinking some milk. 
 NIE: Sara is drinking a milk.
•  Z rzeczownikami niepoliczalnymi 

używamy some w zdaniach 
twierdzących, np. I’ve got some 
cheese in this bag.

•  W pytaniach i zaprzeczeniach  
z rzeczownikami niepoliczalnymi 
używamy any, np. Have you got any 
cheese? There isn’t any cheese in this 
bag.

  Aby zapytać o ilość, używamy how 
much oraz rzeczownika 
niepoliczalnego, np. How much bread 
do you want?
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amazing /ə’meɪzɪŋ/ zadziwiający

bacon /’beɪkn/ bekon

black coffee /blæk ‘kɒfɪ/ czarna kawa

bread /bred/ chleb

breakfast /’brekfəst/ śniadanie

butter /’bʌtə(r)/ masło

cereal /’sɪərɪəl/ płatki śniadaniowe

chauffeur /ʃəʊ’fɜː(r)/ szofer

cheese /tʃiːz/ ser
cooking, do the 
cooking /’kʊkɪŋ/ gotowanie, zajmować 

się gotowaniem
disgusting /dɪs’ɡʌstɪŋ/ obrzydliwy

drink /drɪŋk/ pić

feel /fiːl/ czuć

Fine, thanks. /’faɪn θæŋks/ W porządku, dziękuję.

fizzy drink /fɪzɪ ‘drɪŋk/ napój z bąbelkami

fried chicken /fraɪd ‘tʃɪkɪn/ pieczony kurczak

fruit /fruːt/ owoce

ham /hæm/ szynka

hamburger /’hæmbɜːɡə(r)/ hamburger
housework, do the 
housework /’haʊswɜːk/ sprzątanie, sprzątać

incredible /ɪn’kredɪbl/ niesamowity

jam /ʤæm/ dżem

Lucky thing! /lʌkɪ ‘θɪŋ/ Szczęściarz!

maple syrup /meɪpl ‘sɪrəp/ syrop klonowy

mayonnaise /meɪjə’neɪz/ majonez
mean, What does…
mean? /wɒt dəz… ‘miːn/ znaczyć, Co 

znaczy…?
milk /mɪlk/ mleko

milkshake /’mɪlkʃeɪk/ shake mleczny

moment /’məʊmənt/ moment

omelette /’ɒmlət/ omlet

orange juice /’ɒrɪnʤ juːs/ sok pomarańczowy

pancakes /’pænkeɪks/ naleśniki

pastry /’peɪstrɪ/ ciasto

peanut /’piːnʌt/ orzeszek

pickled /’pɪkld/ konserwowy, 
marynowany

rice /raɪs/ ryż

salad /’sæləd/ sałatka

salami /sə’lɑːmɪ/ salami

salmon /’sæmən/ łosoś

sandwich /’sænwɪtʃ/ kanapka

sausage /’sɒsɪʤ/ kiełbasa

snack /snæk/ przekąska

tea /tiː/ herbata

toast /təʊst/ tost

tomato /tə’mɑːtəʊ/ pomidor

top /tɒp/ góra, górny

tuna /’ʧuːnə/ tuńczyk

untidy /ʌn’taɪdɪ/ brudny, 
nieuporządkowany

vegetables /’veʤtəblz/ warzywa

vegetarian /veʤə’teərɪən/ wegetarianin

waffles /’wɒflz/ wafle

yoghurt /’jɒɡət/ jogurt

słowniczekModuł 5  Rozdział 10



��

zeszyt ćwiczeń instrukcje

Moduł 5
Rozdział 10

Moduł 5 Rozdział 10
I’m calling from the plane!

1 All the words in code are things to eat and drink. What are 
they?

Każde z zakodowanych słów to coś do jedzenia  
lub picia. Co to za wyrazy?

2 Complete the dialogue with words from the box. Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w ramce.
3 Write PS (Present simple) or PC (Present continuous) next 

to each sentence.
Napisz PS (Present simple) lub PC (Present continuous) 
obok każdego ze zdań.

4 Four or these sentences use the correct tense and four 
don’t. Tick (3) the correct sentences and write  
a cross (7) next to the incorrect sentences. Rewrite the 
incorrect sentences.

Cztery z poniższych zdań są napisane we właściwym 
czasie gramatycznym, cztery zaś nie. Zaznacz poprawne 
(3) i błędne (7) zdania. Przepisz zdania błędne, 
poprawiając je.

5 Write sentences in the Present simple or Present 
continuous.

Napisz zdania w czasach Present simple  
lub Present continuous.

6 Make pairs of sentences. Put the second sentence in 
the correct tense – Present simple or Present continuous 
– each time.

Dopasuj zdania, by stworzyć pary. Przepisz drugie zdanie 
w poprawnej formie gramatycznej – w czasie Present 
simple lub Present continuous.

7 Complete the letter with verbs in the Present simple or 
Present continuous.

Uzupełnij list czasownikami w czasie Present simple lub 
Present continuous.

8 Read the text and write questions for the answers given. Przeczytaj tekst i napisz pytania do podanych odpowiedzi. 
9 Circle the correct words. Zaznacz właściwe wyrazy.

Skills development
1 Read the letter again and answer the questions. Przeczytaj list i odpowiedz na pytania.
2 Write about breakfast in your family. Opisz, jak wygląda śniadanie u ciebie w domu.
3 When you are reading and you see a new word,  

do you:
• look it up in a dictionary?
• ask the teacher?
• ask a friend?
• work out the meaning from the sentence?
It’s best to work out the meaning from the sentences if you 
can.

Kiedy natrafisz na nowe słówko podczas czytania,  
co robisz?
• sprawdzasz je w słowniku
• pytasz o jego znaczenie nauczyciela
• pytasz kolegę/koleżankę
• domyślasz się jego znaczenia z kontekstu zdania
Zawsze najpierw spróbuj domyślić się znaczenia słowa  
z kontekstu, w którym występuje.

4 Read Marisa’s letter again and work out the meaning of 
these words. Now translate them into your own language.

Przeczytaj jeszcze raz list Marisy i spróbuj domyślić się 
znaczenia nowych słów. Następnie przetłumacz je na 
język polski.

Talk time
1 Write the words in the correct speech bubbles. Uzupełnij dymki w komiksie wyrazami podanymi  

w ramce.

Let’s check
1 Name the food and drinks. Wpisz nazwy artykułów spożywczych.
2 Order the words to form sentences. Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzyć zdania.
3 Write the verbs in the correct tense – Present continuous or 

Present simple.
Napisz czasowniki we właściwym czasie – Present simple 
lub Present continuous.

4 Complete the sentences with the correct words. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.

Extra!
1 Which sign (A-H) says this (1-5)? Write the correct letter in 

the box. There are two extra signs.
Który znak (A-H) odpowiada danemu zdaniu (1-5)? Napisz 
właściwą literę obok zdania. Są dwa dodatkowe znaki.

2 Complete the telephone conversation. What does James 
say to Laura? Choose from A-H.

Uzupełnij rozmowę telefoniczną. Co takiego James mówi 
do Laury? Wybierz spośród zdań A-H.

3 Read the article on a young sports person. Are the 
sentenses True (A) or False (B)? Il there isn’t enough 
information to answer True (A) or False (B), choose (C) 
Does not say.

Przeczytaj artykuł o młodej sportsmence.  
Czy zdania 1-8 są prawdziwe (A) czy fałszywe (B)? Jeżeli 
stwierdzisz, że masz zbyt mało informacji,  
aby wybrać opcję ‘prawda’ (A) lub ‘fałsz’ (B), wybierz ‘nie 
wiadomo’ (C).

4 Complete the dialogue with the correct words. Choose A, 
B or C.

Uzupełnij dialog właściwymi wyrazami. Wybierz A, B lub C.
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Hello Cześć
Hi Cześć
Good morning Dzień dobry (6.00-12.00)
Good afternoon Dzień dobry (12.00-18.00)
Good evening Dzień dobry (18.00-6.00)
Good bye Do widzenia
How are you? Jak się masz?
Fine, thanks Dzięki, dobrze
This is... To jest…
I don’t understand Nie rozumiem
How do you spell ‘English’? Jak przeliterujesz słowo ‘English’?
Can you repeat that, please? Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć, proszę?
Sorry I’m late Przepraszam za spóźnienie 
How old are you? Ile masz lat?
What’s your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor?
Who’s Sylvia? Kim jest Sylwia? 
Moduł 1
Thank you Dziękuję
Welcome Witam
Really? Naprawdę?
See you tomorrow Do zobaczenia jutro 
See you later Do zobaczenia później
Moduł 2
Oh yes Tak
Look at this Spójrz na to
It’s great To jest wspaniałe
What? Co?
Yuck Fuj
Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 
Surprise Niespodzianka
Moduł 3
Thanks for help Dzięki za pomoc
Can you help me…? Czy możesz mi pomóc…?
Sure, no problem! Jasne, nie ma problemu!
Do you like…? Czy lubisz…?
You’re in trouble Jesteś w tarapatach 
What’s the matter? Co się stało?
That’s easy To proste
Moduł  4
That is important To ważne
Just a minute Chwileczkę
What else? Co jeszcze?
Right Racja
Of course Oczywiście 
Not really Niespecjalnie 
That’s fine W porządku 
Be careful Bądź ostrożny 
Moduł 5
Come on, hurry up Chodź, pospiesz się 
It’s time for… Czas na…
The poor thing Biedactwo
What’s up? Co jest?
What’s the matter with you? Co się z Tobą dzieje? 
I’m just in a bad mood Jestem w złym humorze / nastroju
Don’t worry about it Nie martw się o to
You lucky thing Szczęściarz z Ciebie
Is that (Nick)? Czy to (Nick)?
I can’t hear you Nie słyszę cię
What about you? Co z tobą?
Lovely Cudownie / wspaniale
Disgusting Wstrętny
Sounds great Brzmi wspaniale
See you in September Do zobaczenia we wrześniu

useful phrases



INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
be was/were been być 
become became become stawać się, zostać (kimś)
begin began begun zaczynać się
bite bit bitten gryźć
break broke broken łamać, tłuc
bring brought brought przynosić
build built built budować 
burn burned/burnt burned/burnt palić, spalać się 
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut kroić, ciąć
do did done robić
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść, spaść
feel felt felt czuć
find found found znaleźć
fly flew flown lecieć
forget forgot forgotten zapomniać
get got got/gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
keep kept kept zatrzymywać, trzymać 
know knew know wiedzieć
learn learned/learnt learned/learnt uczyć się
leave left left wychodzic, opuszczać
let let let pozwalać
lose lost lost gubić tracić
make made made robić
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ring rang rung dzwonić
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
send sent sent wysyłać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
stand stood stood stać
swim swam swum pływać
take took taken brać, wziąć
teach taught taught uczyć (kogoś)
tell told told mówić, powiedzieć
think thought thought myśleć
understand understood understood rozumieć
wake up woke up woken up budzić się
wear wore worn nosić (mieć na sobie)
win won won wygrywać
write wrote written pisać

CZASOWNIKI NIEREGULARNE 
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