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Klasa 5 – język angielski 

1. Odpowiedz na pytanie: What’s your name? 

2. Powiedz, ile masz lat. 

3. Opowiesz, jak się dzisiaj czujesz.  

4. Wymień pory roku w języku angielskim.  

5. Wymień miesiące w języku angielskim. 

6. Wymień dni tygodnia w języku angielskim.  

7. Przetłumacz na język angielski: ja jestem, ty jesteś, ona jest, on jest, to jest, my jesteśmy,  

wy jesteście, oni/one są.  

8. Przetłumacz na język polski: jumper, flat, skateboard, drink, French. 

9. Co oznacza czasownik have got i jakie formy przyjmuje? 

10. Opowiedz w pięciu zdaniach o tym, co posiadasz, a czego nie, używając czasownika have got.  

11. W podanych zdaniach od a do e wybierz poprawną formę czasownika have got : 

a) I have got / has got an umbrella. 

b) She hasn’t got / haven’t got a brother.  

c) Have / Has they got children? 

d) Jina have got / has got a car.  

e) We have got / has got two dogs.  

12. Opowiedz, co dziś masz na sobie, używając zdania: I’m wearing…. 

13. W poniższych zdaniach wybierz poprawną formę: 

a) There is/There are a microphone in Meg’s bag.  

b) Evie has got/have got a blue book.  

c) Meg is/are young.  

d) You aren’t/ am not tall.  
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14. Przetłumacz, używając czasownika to be:  

a) Ona jest Polką.  

b) On pochodzi z Francji. 

c) Ja nie jestem wysoka 

d) Jesteś z Japonii?  

15. Uzupełnij poniższe zdania wymienionymi wyrazami:  

Great Britain, history, Japanese, red 

a) My mother is ………………….. 

b) My favourite subject is ………………….. 

c) My favourite colour is ………………….. 

d) I’m from ………………….. 

16. Kiedy używamy czasu present simple? 

17. Wybierz poprawne formy czasownika w podanych zdaniach:   

a)  I go/goes to school by bus. 

b) My mum sometimes cook/cooks.  

c) Joanna don’t/doesn’t get up at 7 o’clock. 

d) Do/Does you read every day? 

e) We don’t/doesn’t drink tea in the morning. 

18. Przetłumacz następujące słowa: always, never, sometimes, often, usually. 

19.  Wstaw w podane zdania słowa z nawiasów w odpowiednie miejsca: 

a) Dad watches TV in the morning. (always) 

b) I listen to music when I go to school. (usually) 

c) Josh eats ice-cream. (never) 

20. Znajdujesz się w Londynie, ktoś pyta Cię o drogę, jednak Ty nie rozumiesz pytania. Jak powiesz  

o tym swojemu rozmówcy? 
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21. Przetłumacz podane zwroty na język angielski: w lipcu, w piątek, przez dwie godziny, w grudniu, 

latem.  

22. Odpowiedz na pytanie: How often do you watch TV? 

23. Odpowiedz na pytanie: Do you have your favourite TV programme? 

24. Opowiedz, co lubisz robić w czasie wolnym (w minimum trzech zdaniach).  

25. Ułóż z rozsypanych wyrazów gotowe zdania: 

a) My parents / talking / about travelling. / love 

b) hate / I love music show but / watching / talk shows. / I 

c) dancing / Two of my best friends / like / but I don’t. 

26. Przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach: 

a) (Nienawidzę sprzątać) ……………… my bedroom. 

b) (Lubię jeść) ……………… pizza. 

c) Do you like ……………… (sprzątać swój pokój)? 

d) (Uwielbiam nosić niebieskie skarpetki) ………………on Mondays! 

27. W piątkowy wieczór siedzisz ze znajomymi i się nudzicie. Proponujesz wspólne wyjście do kina.  

Jak powiesz to w języku angielskim? 

28. Kolega proponuje zamówienie pizzy. Jak powiesz, że to świetny pomysł? 

29. Kiedy używamy przedimka a (np. a bike, a banana), a kiedy an (np. an apple, an umbrella)? 

30. Wybierz poprawny przedimek a/an w podanych przykładach: 

a)  a/an ear, 

b)  a/an house, 

c) a/an old school, 

d) a/an cat, 

e) a/an mouse, 

f) a/an cute dog. 
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31. Przetłumacz na język polski: cartoon, talk show, website, adventure film, live stream.  

32. Do podanych zdań dobierz prawidłową opcję A lub B.  

a) A scary film is ………. 

             A. a romantic film.  B. a horror. 

b) A film or a show where the actors sing is ………. 

      A. a musical.   B. a science fiction film.  

33. Odpowiedz na pytanie: Do you like shopping? 

34. Odpowiedz na pytanie: What is your favourite type of shop? Why? 

35. Kiedy używamy czasu present continuous? 

36. Uzupełnij podane zdania podanymi czasownikami w nawiasach w czasie present continuous: 

a) Joanna …………….. (sit) on the bus.  

b) You …………….. (study) at the moment. 

c) Elena and Helen …………….. (have) lunch at the shopping centre.  

d) I …………….. (not wearing) a dress today.  

e) It …………… (not rain) now. 

37. Opowiedz, co robisz teraz i jakie masz plany na wieczór, używając czasu present continuous 

(minimum trzy zdania).  

38. Dopasuj podane wyrazy do krótkich definicji poniżej: trainers, cap, shorts, skirt, T-shirt 

a) a kind of hat - …………….. 

b) an item of clothing for women - …………….. 

c) an item of clothing for the upper body - …………….. 

d) sports shoes - …………….. 

e) short trousers - …………….. 

39. Podaj, jak brzmią podane przymiotniki w języku angielskim: mały, tani, duży, szczęśliwy, drogi, 

znany, dobry.  
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40. Podaj stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników: small, dangerous, good, bad, old, 

young, beautiful.  

41. Przetłumacz na język angielski: 

a) Słonie są większe niż mrówki.  

b) Zosia jest wyższa niż Ala.  

42. Jesteś w sklepie odzieżowym, interesuje Cię zakup koszulki, nigdzie nie możesz jednak znaleźć ceny 

tego produktu. Jak zapytasz o to ekspedientkę? 

43. Przetłumacz na język angielski: Płacisz kartą czy gotówką? 

44. W podanych przykładach wskaż prawidłowy wyraz: 

a) zapłacić – buy / find / pay 

b) tani – expensive / cheap / discount 

c) apteka – baker’s / butcher’s / chemist’s 

d) winda – a lift / stairs / cash 

45. Uzupełnij poniższe zdania podanymi wyrazami: tight, put, try, take, buy, voucher, sale 

a) This jacket is very ……………… I need a bigger size.  

b) …………….. your shoes off and leave them in  the hall.  

c) It’s cold outside, …………….. on your hat! 

d) This bike is on …………….. at the moment. I’d like to ……………..it. 

e) My mum always gets a …………….. from her friend for Christmas. 

f) Look at this dress! It’s so beautiful! You have to …………….. it on.  

46. Wymień minimum pięć środków transportu (np. bike, car, plane).  

47. Wymień minimum pięć krajów w języku angielskim (np. Poland, France). 

48. Co oznacza zwrot would like to? 

49. Z rozsypanych wyrazów zbuduj gotowe zdania: 

a) to / like / She / to the cinema. / would / go / not 
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b) I / like / ’d / for dinner. / pasta 

c) to / What / you / like / drink? / would 

d) would / at the weekend? / you / What / to / like / do 

50. Jesteś z koleżanką na wycieczce, zwiedzacie sklep z pamiątkami. Jak zapytasz, czy koleżanka 

chciałaby jakąś kupić? 

51. Co to są rzeczowniki policzalne i niepoliczalne? Jak je rozróżniamy? 

52. Wymień minimum siedem rzeczowników niepoliczalnych.  

53. W podanych zdaniach wybierz prawidłową formę: 

a) I have a few/a little information about the school play.  

b) I don’t spend many/much money on clothes. 

c) We usually have a few/a little rain at this time of the year. 

d) My city has got many/much interesting places to visit.  

54. Przetłumacz na język angielski: zwiedzać, jechać na wycieczkę.  

55. Odpowiedz na pytanie: Do you like travelling? 

56. W podanych zdaniach wybierz prawidłową formę: 

a) My mum can speak Greek/Greece. 

b) Tom wants to buy some tickets/souvenirs for the match on Saturday. 

c) Travelling by underground is much faster than travelling by bus/plane. 

d) Thousands of border/tourists visit the museum every day.  

57. Kiedy używamy another, a kiedy other? 

58. Przeczytaj poniższe zdania i wybierz prawidłową odpowiedź, A lub B.  

a) How much time does the tour take? 

A. Three hours.  B. At 7:30. 

b) Would you like to buy some souvenirs? 

A. Just a little.   B. Maybe later. 
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c) What would you like to see? 

A. No, I wouldn’t.   B. The Colosseum, I think.  

59. Wymień minimum pięć dyscyplin sportowych.  

60. Odpowiedz na pytanie: Do you like sport? 

61. Odpowiedz na pytanie: What game(s) can you play? 

62. Odpowiedz na pytanie: What sport would you like to try? Why? 

63. Do podanych dyscyplin sportowych podaj nazwy osób, które wykonują dany sport: swimming, 

tennis, voleyball, running, skateboarding.  

64. Co oznacza czasownik should i jak utworzyć jego formę przeczącą oraz pytanie? 

65. Z rozsypanych wyrazów zbuduj gotowe zdania: 

a) go / You / to / the / gym. / should 

b) get / You / lots / of / sleep.  /should 

c) shouldn’t / You / to / bed / late. / go 

d) should / more / You / do / exercise. 

66. Twój kolega nie rozumie zadanego przez nauczyciela pytania. Jakiej rady mu udzielisz? 

67. Twoja koleżanka jest bardzo głodna. Co jej poradzisz? Co powinna zrobić? 

68. Oglądasz mecz piłki nożnej. Robert Lewandowski właśnie strzelił bramkę, jak zareagujesz, 

podkreślając, że to wspaniały strzał? 

69. W podanych zdaniach wybierz prawidłową formę: 

a) My friend is a great footballer. He scores/wins a goal in every match he plays. 

b) Let’s go/ride cycling after school. 

c) I’d like to sing/invite you to my birthday party. 

d) You shouldn’t touch the ball with your hands. You should kick/throw it hard with your foot.  

70. Wymień minimum pięć zawodów (np. teacher, singer).  
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71. Do podanych krótkich definicji dopisz nazwę odpowiedniego zawodu: 

a) records videos for a blog - …………….. 

b) works with computer - …………….. 

c) prepares dishes - …………….. 

d) drives a bus - …………….. 

e) looks after cats and dogs - …………….. 

f) repairs cars - …………….. 

g) cuts and styles hair - …………….. 

72. Jakie formy przyjmuje czasownik to be w czasie przeszłym? 

73. Odpowiedz na pytanie: Where were you yesterday? 

74. Odpowiedz na pytanie: Where were you born? 

75. W podanych zdaniach wybierz prawidłową formę: 

a) We wasn’t/weren’t in the library. We was/were in the classroom.  

b) David’s first hobby was/were singing. 

c) You was/were really happy at the beach during last holiday. 

d) The pens wasn’t/weren’t in the bag, but the notebook was/were. 

e) My grandmother was/were a doctor when she was/were younger.  

76. Przetłumacz na język polski: howe long, how often, what, when, where, who, why.  

77. Kiedy używamy czasu past simple? 

78. Przetłumacz na język angielski: wczoraj, w ubiegłym roku, dwie godziny temu, w zeszłym tygodniu.  

79. Uzupełnij poniższe zdania podanymi czasownikami w czasie past simple: play, stop, surf, visit 

a) She was a famous singer. She …………….. many countries around the world. 

b) I …………….. the Internet yesterday, but I didn’t find a good film.  

c) When I was younger, I …………….. the guitar. I …………….. three years ago. I don’t play now.  
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80. Od zwrotów w nawiasie utwórz przeczenia w czasie past simple.  

a) Max and Maya …………….. (not listen) to the teacher. 

b) I …………….. (not clean) my bedroom yesterday. 

c) You …………….. (not paint) at school. 

d) We watched a film last nigt. It was very sad, but we …………….. (not cry).  

81. Spóźniłaś/ Spóźniłeś się. Co powiesz? 

82. Jak poprosisz kolegę, by następnym razem pamiętał o zabraniu Twoich butów? 

83. Przetłumacz na język angielski: kierowca autobusu, pisarz, sprzedawca/sprzedawczyni, 

fryzjer/fryzjerka. 

84. Odpowiedz na pytanie: Do you like holidays? 

85. Do podanych krótkich definicji dopisz prawidłowe słowo: 

a) a place with lots of planes - …………….. 

b) a place with lots of sea and sand - …………….. 

c) a cheap hotel - …………….. 

d) you can swim and have fun there - …………….. 

e) you can sleep in it at a campsite - …………….. 

f) you can climb it - …………….. 

86. Co oznaczają podane zwroty: cycling tour, package tour? 

87. Podaj formę przeszłą (past simple, czasowniki nieregularne) od podanych czasowników: have, ride, 

meet, go, eat, drink, do, buy, take.  

88. Podaj formę przeszłą (past simple, czasowniki regularne) od podanych czasowników: cook, dance, 

watch, visit, paint.  

89. Wracasz z wakacji w Anglii, babcia pyta, jak było. Jak odpowiesz, że było nieco deszczowo? 

90. Opowiedz, co zrobiłeś/zrobiłaś wczoraj, używając czasu past simple.  
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91. W podanych zdaniach wybierz prawidłową formę: 

a) This suitcase is very old. I need a new one/ones. 

b) These trainers are expensive. Are there any cheaper one/ones? 

c) My cousin has got a big dog and two small one/ones.  

92. W każdej linijce znajdź jedno słowo, które nie pasuje do reszty: 

a) mountain, beach, hostel, island 

b) waterfall, park, sea, river 

c) tourist, tour guide, pilot, river 

d) hotel, hostel, campsite, airport 

93. Napisz e-mail do kolegi/koleżanki z Anglii. Podaj w jego treści następujące informacje: ile masz lat  

i gdzie mieszkasz; czym się interesujesz i co lubisz robić w wolnym czasie; zapytaj kolegę o jego 

zainteresowania.  

94. Odpowiedz na pytanie: Have you got any brothers or sisters? 

95. Odpowiedz na pytanie: Have you got a pet? 

96. Odpowiedz na pytanie: Do you like listening to music? 

97. Odpowiedz na pytanie: What time is it? 

98. Odpowiedz na pytanie: How are you today? 

99. Odpowiedz na pytanie: What’s the weather like today? 

100. Odpowiedz na pytanie: Who is your best friend? 

 

 

 

 

 


