
Temat 15: What is your home like?  

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.30) i przeczytaj tekst What is your home like? ze strony 78  

w podręczniku. Dopasuj obrazki a-d do fragmentów tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

2. Zapoznaj się z nowymi słówkami z tekstu: 

lighthouse – latarnia 

caravan – przyczepa kempingowa 

furniture – meble 

outback (of Australia) – słabo zaludnione, pustynne tereny Australii 

ranch – ranczo 

cottage – wiejski domek 

traffic – ruch uliczny 

tourist – turysta 

stairs – schody 

 

   

3. Wykonaj zadanie 3 ze strony 78 w podręczniku. Połącz słowa zaznaczone na niebiesko  

z ich definicjami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

4. Uzupełnij zadanie 1 ze strony 56 w ćwiczeniach. 

 

Temat 16: My home – określniki ilości many, much, enough. Opisywanie miejsc. 

 

1. Zapoznaj się z poniższymi zasadami gramatycznymi. 

TOO MANY (zbyt wiele) używamy przed rzeczownikami policzalnymi. 

TOO MUCH (zbyt wiele) – przed rzeczownikami niepoliczalnymi. 

ENOUGH (wystarczająco dużo) używamy przed rzeczownikami, ale po przymiotnikach. 

My sister doesn’t eat enough fruit. 

Our garden is big enough. 

 

2. Uzupełnij zadania 2, 3 na stronie 56 w ćwiczeniach. Spróbuj wykonać również zadanie 4  

ze strony 57. 

 



3. Jeżeli masz ochotę poćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem wykonaj zadanie  

6 na stronie 79 w podręczniku. Posłuchaj Davida (nagranie 2.31). Zdecyduj, czy zdania  

są prawdziwe (true), czy fałszywe (false). 

 

Temat 17: The eco village – podawanie danych liczbowych. 

 

1. Spróbuj zgadnąć odpowiedź na poniższe pytanie: 

How much rubbish do people in the UK throw away? (Ile śmieci wyrzucają ludzie  

w Wielkiej Brytanii?) 

a) 76 000 tonnes per day. 

b) 76 000 tonnes per month. 

c) 76 000 tonnes per year. 

Posłuchaj nagrania (2.33) i sprawdź odpowiedź. 

 

2. Posłuchaj (nagranie 2.34) i przeczytaj tekst Did you know …? Znajdujący się na stronie 80 

w podręczniku. Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij luki w teście liczbami i słowami  

z ramki. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

3. Zapoznaj się z poniższymi słowami z tekstu: 

farm – farma  

food – jedzenie 

kitchen – kuchnia  

laundry – pralnia  

recycled – poddawany recyklingowi 

village – wioska  

wind turbines – turbiny wiatrowe 

electricity – elektryczność  

 

4. Uzupełnij ćwiczenia 1, 2 i 3 na stronie 58 w ćwiczeniach. 


