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Klasa V - KLUCZ 

Zadanie 1. (0-6 pkt.) 
Dopasuj do zdań (1-6) ich odpowiedniki ze zdań (a-f). 
 

 

1 2 3 4 5 6 
f e a c d b 

 
 
Zadanie 2. (0-10 pkt.) 
Joan i Tim planują wyjazd. Rozmawiają o trzech formach spędzenia wakacji. 
Uzupełnij dialog właściwymi formami wyrazów w nawiasach. 
 
Joan: I think we should visit a foreign city. Sightseeing is more interesting than lying on the  
beach. 

Tim: OK, but at the seaside we can be more relaxed than in a city. We don’t have to hurry 

and everything is slower. Cities are noisier/noisy and dirtier/dirty. 

Joan: Oh, a beach can be as noisy and as dirty as a city! 

Tim: OK, well, how about the mountains? If we choose the right place, the mountains are the  

quietest option of all! And the views are the most impressive, too. 

Joan: Hmm... maybe you’re right. But mountains are more dangerous than the seaside or the  

city... 

Tim: Well, then, maybe we should just stay at home 

 

 

Zadanie 3. (0-6 pkt.) 
Przeczytaj poniższy tekst i ułóż pytania do podanych odpowiedzi.  
 
2 Who do you live with? 

3 What time do you leave home/go to school? 

4 When are you at school? 

5 How long is your journey home?/How long does it take to walk home? 

6 What do you like doing? 

7 Why doesn’t your TV work sometimes? 
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Zadanie 4. (0-8pkt.) 

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (1-3) właściwymi wyrażeniami lub zdaniem (a-

c). Zdecyduj czy poniższe zdania A-E są prawdziwe czy fałszywe – zakreśl.  

1. b; 2. c; 3. a 

A. False 

B. True 

C. False 

D. False 

E. True  

 
 

Zadanie 5. (0-6 pkt.) 
Uzupełnij poniższe daty. 
 

1. the sixth of April, fifteen sixty two – 16.04.1562 

2. 9.12.1945 – the ninth of December, nineteen forty five   

3. the twenty-third of August, eighteen thirty-five – 23.08.1835  

4. 31.10.2003 – the thirty first of October two thousand three  

5. the eighteenth of November, eleven forty-one – 18.11.1141 

6. 21.06.1959 – the twenty first of June nineteen fifty nine  

Zadanie 6. (0-6 pkt.) 
Popatrz na tabelkę. Napisz co i kiedy robią Tom i  Amy.  
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Zadanie 7. (0-5 pkt.) 
Dla każdej z opisanych sytuacji (1-5) wybierz właściwą reakcję (A-G). Wpisz 
odpowiednią literę w kratkę obok każdej sytuacji. Dwie reakcje nie pasują do 
żadnej sytuacji. 
 

1 2 3 4 5 

f g b e a 

 
Zadanie 8. (0-5 pkt.) 
Do każdej z opisanych sytuacji (1-5) wybierz właściwą reakcję (A-C). Zakreśl 
poprawną odpowiedź A, B lub C 
 
 

1 2 3 4 5 

b a c b a 

 
 
Zadanie 9. (0-8 pkt.) 
 
Napisz list do swojego nauczyciela, w którym opiszesz, co lubisz, a czego nie 
lubisz robić na lekcjach języka angielskiego. Użyj czasowników: love, like, 
don`t like, hate oraz wyrażeń z ramki lub własnych pomysłów. Napisz 
minimum 8 zdań. 
 
 

learn grammar, revise, work in groups, do tests, do homework, learn vocabulary,  
listen to CDs, read texts, play games, write on the board 

 
Nauczyciel ocenia pracę:  

- minimum 8 zdań 
- poprawność ortograficzna i gramatyczna 
- bogactwo językowe   

 


