
………………………………………………………………………………. Klasa 5 a 

                     Imię i nazwisko 

 

Karta odpowiedzi do testu z unitu 5 

Zad. 1 Napisz obok imienia każdego dziecka (1-5) jeden temat wypowiedzi (A-E) 
1. Alice       A. typical day at school  

2. Mark       B. studying for a test  

3. Lucy       C. some of the school rules  

4. Sean       D. a school subject  

5. Chrissy      E. his/her school 

Zad, 2. Napisz poprawny wyraz(jeden z dwóch napisanych czcionką pogrubioną), który uzupełnia 
każde zdanie. 
1…………………………………………….. 
2……………………………………………… 
3……………………………………………… 
Zad. 3  Napisz  nazwy przedmiotów szkolnych (np.  English, maths…), które ilustrują rysunki w 
punkcie 1 i 3, w punktach 2 i 4 napisz jeden z wyrazów napisanych czcionką pogrubioną. 
1. ……………………………………………….. 
2. ………………………………………………… 
3. ………………………..……………………….. 
4. ………………………………………….…….. 
Zad. 4 Napisz obok numerków (1-3) literki , które są napisane obok uzupełniających je zdań (a-c) 
1………………. 

2……….……… 

3…….………… 

Zad. 5 Napisz wyraz uzupełniający zdania (w teście są podane dwa , musisz wybrać tylko jeden w 

każdym zdaniu) 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

Zad. 6 Napisz poprawną odpowiedź każdego zdania. Napisz literkę A lub B obok każdej liczby. 

1. ……….. 

2. ……….. 

3. ………… 

4. ……….. 

Zad. 7 Przeczytaj oba teksty, zdecyduj czy zdania (1-5) są fałszywe czy prawdziwe. Napisz TRUE 

(prawda) lub FALSE (fałsz) obok każdej liczby. 

1. ……………….…. 
2. ……………..…… 
3. ………………….. 
4. ………..……….. 
5. ………..……….. 
Zad. 8 Napisz 5 zdań o naszej szkole używając wyrażeń         

there is/are                          have four/five lessons                            we must/mustn’t 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Zadanie 9 jest tylko dla chętnych, nie jest obowiązkowe. To jest zadanie na ocenę celującą. 
Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.  

1 (Nie wolno Ci biegać)………………………………………………………………… in the 
classroom!  

2 (Nie martw się)………………………………………………………………….! You’ll do better 
next time.  

3 We’re going to the (pokoju nauczycielskiego 
teraz)………………………………………………………….  

4 (Czy zmieniasz) …………………………………………………..your shoes at school every 
day?  

     5 (Gramy) ……………………………………………………………….volleyball at the moment.



 



 


