
Klasa VIII D
Język angielski
09.06.2020
Temat: Środki językowe – ćwiczenia/ Jak jest pogoda?

Poniżej materiał dla uczniów zdających egzamin z języka angielskiego. Dla pozostałych – Jaka jest
pogoda – podręcznik str.113
Proszę  wysłuchać  nagrania  i  przeczytać  tekst.  Znaleźć  pytanie  o  pogodę  i  to  w  jaki  sposób
udzielamy odpowiedzi. W ćwiczeniówce proszę zrobić ćw.2,3 str.71

Prześlij ćwiczenia jeśli otrzymasz wiadomość w tej sprawie.

1. Wybierz poprawny wyraz w każdym zdaniu. 
Przykład: Jack has been in his room for 2 hours. What’s he up     / in  to?

1 He never grew up / out. He was a silly boy before and he didn’t change.

2 You should get ready for / to school.

3 Mike got up / to know Mary better at the camp.

4 Peter has never complained on / about his half-brother.

5 Don’t wake me up / out before 7 tomorrow!

6 Don’t put so many candles in / on the cake. Mary is only five.

7 Help me do the washing out / up, please.

8 Drake is unhappy because he’s broken out / up with his girlfriend.

9 Agnes looks for / after her younger brother when their parents go out.

10 I’m sorry about / for your blouse. I didn’t mean to ruin it.

2. Wybierz właściwą reakcję do podanej sytuacji. Zakreśl opcję: A, B lub C.
Przykład: Przyjaciele składają ci życzenia z okazji urodzin. Co usłyszysz?
             A Happy New Year! B Happy Birthday!     C Happy anniversary!

1 Kolega ma przed sobą trudny egzamin. Co mu powiesz?

A I wish you luck. B Well done! C Congratulations!

2     Nie dosłyszałeś, co powiedział twój kolega. Jak zareagujesz?

A Sorry, I didn’t apologise. B Pardon? Sorry? C No problem.

3 Życzysz koledze z USA szczęśliwego Nowego Roku. Jak to powiesz?

A Happy Year! B Happy New Year’s Eve! C Happy New 
Year!



4 Kolega zgubił twój długopis. Nie stanowi to dla ciebie problemu. Jak zareagujesz na jego 
przeprosiny?

A No problem. B Don’t say sorry. C Nothing 
terrible!

5 Pogratuluj koleżance zdobycia pierwszego miejsca na zawodach.

A The same to you! B May all your dreams come true! C Well done!

3.  Uzupełnij  zdania,  wykorzystując  w  odpowiedniej  formie  podane  wyrazy. 
Przykład: You can observe fascinating    seasonal      changes going on in nature.              SEASON

1 I like _____________ beaches. SAND

2 It’s ____________ in here. Turn on the central heating, please. CHILL

3 Watch out! The road is ________________. ICE

4 These mammals are under _____________ . PROTECT

5 One day I will visit all the ______________ parks in Poland. NATION

6 There are _____________ substances in the air today. Let’s stay at home. HARM

7 What’s the weather like in _______________ Poland? CENTRE

8 Where’s the nearest _______________ bank? RECYCLE

9 Would you like to go to the ________________ part of Europe?  SOUTH

10. It was so _______________ at the seaside that my hat just flew away.        WIND

4. Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

Przykład: (Mam kilka jabłek) I’ve got a few apples, so let’s make an apple pie.

1   (Ile bananów) _________________________ do you eat every day?

2   There’s (za dużo soli) _________________________ in this dish.

3   (Nie mamy żadnych) _________________________ grapes.

4   Dex bought (kilka pomidorów) _________________________.

5   In the bowl (jest dużo pomarańczy) _________________________.


