
………………………………………………………………………………. Klasa 5 b i c 

                     Imię i nazwisko 

 

Karta odpowiedzi do testu z unitu 5 

Zad. 1 Dopasuj osoby 1–5 do odpowiednich fragmentów zdań a–f. Jeden fragment nie pasuje do żadnej osoby  
1. …………. 
2. …………. 
3. …………. 
4. …………. 

5. …………. 
Zad, 2 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami (nazwy przedmiotów szkolnych np. Polish, maths…) 

1 We have lunch in the school _____________. 

2 We play football outside on the football _____________. 

3 We do experiments in the _____________. 

4 We learn IT in the _____________ _____________. 

 
Zad. 3  Napisz  nazwy przedmiotów szkolnych (np.  English, maths…), które ilustrują rysunki w 
punkcie 1, 3, 5 w punktach 2 i 4 napisz jeden z wyrazów napisanych czcionką pogrubioną. 
1. ……………………………………………….. 
2. ………………………………………………… 
3. ………………………..……………………….. 
4. ………………………………………….…….. 
5. ………………………………………………… 
Zad. 4 Napisz obok numerków (1-5) literki , które są napisane obok uzupełniających je zdań (a-f) 
1………………. 

2……….……… 

3…….………… 

4………………. 

5………………. 

Zad. 5 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Present continuous. (piszemy całe zdania) 

1 We ____________________________ (not dance) now. 

2 Kate __________________________ (watch) a film on TV at the moment. 

3 I ___________________________ (not go) to the cinema now. 

4 My friends ________________________ (play) a computer game at the moment. 

Zad. 6 Proszę napisać pytania z rozrzuconych wyrazów(nie trzeba zmieniać formy wyrazów tylko 

kolejność) 

1. ………………………………………………………………………………………..….. 

2. ………………………………………………………………………………………..….. 

3. ……………………………………………………………………………………..……… 

Zad. 7 Które wyrazy poprawnie uzupełniają zdania. Wpisz A lub B obok numerów zdań (1-4). 

1. ……………………………………………………………….…. 
2. ……………………………………………………….……..…… 
3. ……………………………………………………….………….. 
4. ………………………………………………………...……….. 

Zad. 8 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. 9 Napisz 5 zdań. 



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

 

Zadanie 10 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 używać) …………………………………………………………………………………………………your mobile phone in class! 

2 (Powinienem porozmawiać)……………………………………………………………………………………… to my geography teacher. 

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

4  (Czy uczysz się)…………………………………………………………………………………………….. for your exams at the moment? 

5 You must ……………………………………………………………………………… (zmieniać buty) before you enter the classroom.  



 

 


