
Karta odpowiedzi do All Clear 7 unit 6 

………………………………………………………………………….……………………………………. Class 7 …… 

                                       Imię i nazwisko 

1) Posłuchaj i wybierz właściwą odpowiedź wpisując obok liczb (1-5) literki a lub b. MP3 07 

1……………… 

2…………….. 

3…………….. 

4…………….. 

5…………….. 

2) Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby powstało poprawne zdanie. Napisz je. 

1. ……………………………………………………………………………………… 

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

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

4. …………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………… 

3) Wybierz odpowiedni wyraz w każdym zdaniu(pogrubione wyrazy) i wpisz go poniżej. 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. ………………………………….. 

5. ………………………………….. 

6. ………………………………… 

7. …………………………………. 

4) Połącz przymiotniki z kolumny A z przymiotnikami z kolumny B. Wpisz litery (a-g) obok liczb 

(!-8) 

1. ………….. 

2. ………….. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

6. …………. 

7. …………. 

8. …………. 

5) Wybierz odpowiedni wyraz uzupełniający każde zdanie. Wpisz literę a lub b obok liczb (1-6) 

1. …………. 

2. ………… 

3. ………. 

4. ………. 

5. ………. 

6. ………. 

6) Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby powstały pytania. Zapisz je poniżej. 

1. ……………………………………………………………………..…………………………………….? 

2. ……………………………………………………………………………………………………………..? 



3. ………………………………………………………………………………………………………………? 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….? 

5. ………………………………………………………………………………………………………………? 

6. ………………………………………………………………………………………………………………..? 

7) Wybierz odpowiedni wyraz Quantity(pogrubiony) w każdym zdaniu i napisz go poniżej. 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 

7. ……………………………………… 

8. ……………………………………… 

8) Przeczytaj tekst o niebezpiecznej podróży i wybierz właściwą odpowiedź. Wpisz literę a lub 

b obok liczb (1-5) 

1. ………… 

2. ………… 

3. ………… 

4. ……….. 

5. ……….. 

 

Zadanie 9 jest nieobowiązkowe, dla chętnych uczniów na ocenę celującą. 

Uzupełnij email informacjami, które są wymagane(napisane instrukcje po polsku) 

Hi Martha, 

We’ve arrived in Cracow – at last. The journey was awful. We got up very early yesterday 

morning  because (1)[podaj, o której mieliście lot]………………………………………………………………. 

Dad drove us  to the airport. My brother forgot his passport and we had to go back. As a 

result, we nearly missed the flight. 

During the flight, I  (2)[napisz, co robiłaś/robiłeś podczas lotu]…………………………………………… 

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

But we couldn’t land in Cracow because (3) [poinformuj o złej pogodzie]…………………………… 

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

Instead, we landed in Katowice. There we waited for the shuttle bus to Cracow (4) 

[podaj, jak długo czekaliście]………………………………………………………………………………………………. 

So we arrived at the hotel four hours later than we planned. For the rest of the afternoon, 

we’re going (5)[opisz wasze plany]……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………]. 

We’re getting back on Monday. See you then. 

XYZ 


