
this, that, these, those
1   Podpisz obrazki, używając this, that, these lub 

those.

2   Zapisz podane wyrazy w liczbie mnogiej.
1 this baseball cap these baseball caps
2 that team 
3 this colour 
4 this CD player 
5 that watch 
6 this city 

1 these

2 

3 

4 

3   Przepisz podane zdania, zamieniając wyrazy  
w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą. 

1 This is my friend.  
 These are my friends.
2 That is our camera. 
 
3 This is my favourite colour. 
 
4 This is my favourite star. 
 
5 That is my shirt. 
 
6 That is my dog. 
 

Fiz’s Learning Blog

Nauka wyrazów

Oto niektóre pary wyrazów z tego rozdziału.  
Zrób karty i sprawdź, czy znasz te słowa!

– Liczba pojedyncza / liczba mnoga

this these  
city cities

– Nazwy krajów i narodowości

England English

– Zaimki osobowe i dzierżawcze

I my

4

this, that, these, those
1  Podpisz obrazki, używając 

those.those.

Earth ExplorerEarth Explorer
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The beach
1  Napisz, co znajduje się w torbie plażowej widocznej na obrazku.

1 a drink
2 
3 
4 
5 

have got
2   Uzupełnij tabelkę, wpisując pełne formy czasownika.

I’ve got 1 I have got I haven’t got 9 

You’ve got 2 You haven’t got 10 

He’s got 3 He hasn’t got 11 

She’s got 4 She hasn’t got 12 

It’s got 5 It hasn’t got 13 

We’ve got 6 We haven’t got 14 

You’ve got 7 You haven’t got 15 

They’ve got 8 They haven’t got 16 

4   Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, 
have got, hasn’t got lub haven’t got.

1 Ben has got  got an ice cream.   ✓
2 Felix  a mobile phone.   ✗
3 Gemma  a dog.   ✓
4 Felix and Monica  cameras.   ✗
5 Felix and Gemma  drinks.   ✓
6 Monica  a dog.   ✗
7 Ben  a mobile phone.   ✓

3   Przepisz zdania, używając skróconych form 
czasownika.

1 I have got a drink. 
 I’ve got a drink.
2 She has got a camera.  
 
3 He has got a dog.  
 
4 We have got ice creams.  
 
5 They have got a family photo.  
 
6 You have got a beach bag.  
 

1

2 3

4

5

A New Friend!A New Friend!



32

1  Odpowiedz na pytania. Porównaj swoje odpowiedzi  
z odpowiedziami kolegi/koleżanki.

•	 Who’s your favourite film star? Is he/she young?
•	 Who’s your favourite sports star? Is he/she tall?
•	 Who’s your favourite music star? Has he/she got curly hair?

Słownictwo
2  Podpisz słowami z ramki części ciała oznaczone  

na rysunkach.

face   foot   knee   neck   shoulder   stomach   thumb   toe

3  Zakreśl odpowiednie słowa, by opisać postacie  
z ćwiczenia 2.

1	 She is tall / short and old / young. She’s got long, straight / 
wavy hair. She’s very beautiful / ugly.

2	 He is short and fat / thin. He’s got a beard / a moustache.  
He isn’t bald – he’s got long, fair / dark hair.

Sprawdzian: Słuchanie 

4   1 Na podstawie wysłuchanych nagrań zdecyduj, czy 
zdania 1–3 są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl tak lub nie.

1	 Bob i Ben mają dziesięć lat. tak	/	nie
2	 Jessica opowiada o swoich ulubionych rzeczach. tak	/	nie
3	 Ulubiony sportowiec Adama ma wąsy. tak	/	nie

Pamiętaj, że pytania w zadaniu na sprawdzianie są 
ułożone w tej samej kolejności, co nagrane teksty. 
Każdego nagranego tekstu dotyczy jedno pytanie.

CzłowiekCzłowiek

7	 __________ 8	 __________

6	 __________

5	 __________

4	 __________

2	 __________

3	 __________

1	 __________

Body parts Części ciała
arm ramię, ręka
back plecy
body ciało
ear ucho
eye oko
face twarz
finger palec (u ręki)
foot / feet stopa / stopy
hand ręka, dłoń
head głowa
knee kolano
leg noga
mouth usta
neck szyja
nose nos
shoulder ramię, bark
stomach brzuch
thumb kciuk
toe palec (u nogi)
tooth / teeth ząb / zęby

Appearance Wygląd zewnętrzny
beautiful piękny
good-looking przystojny
fat gruby
old stary
short niski
slim szczupły
tall wysoki
thin chudy, szczupły
ugly brzydki
young młody
brown / blue /  
green / grey eyes

brązowe / niebieskie / 
zielone / szare oczy

blonde / fair / dark / 
brown hair

blond / jasne / ciemne / 
brązowe włosy

curly / wavy /  
straight hair

kręcone / falowane / 
proste włosy

short / long /  
medium-length hair

krótkie / długie /  
średniej długości włosy

bald łysy
beard broda
moustache wąsy

Feelings  
and emotions 

Uczucia  
i emocje

angry zły, zagniewany
happy szczęśliwy
hungry głodny
sad smutny
scared przestraszony
tired zmęczony
thirsty spragniony

Character Charakter
clever mądry
friendly przyjacielski
funny zabawny
nice miły
shy nieśmiały
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I’m a football fan.  

My favourite teams are 

Real Madrid and FC 

Barcelona. They’re from 

Spain. Their matches are 

great because they’ve got 

very good players. 

1 Rusty is a black Labrador 
and he’s two years old. 
He is a young dog but 
he’s big (35kg). He’s got 
brown eyes and big ears. 
He’s friendly and clever. 
He’s very happy with my 
family. 

2
Bianca is from Brazil but 
her home is in England 
now. She’s ten years old. 
She’s got medium-length, 
blonde hair and green 
eyes. We’re in the same 
class and we’re good 
friends. Bianca’s got  
a small cat, Peanut. 

3

Sprawdzian: Czytanie 
5  Przeczytaj teksty 1–3 i dobierz do nich odpowiednie nagłówki z ramki. Wpisz odpowiednią literę 

przy każdym tekście. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego tekstu.

A Friend     B Pet     	C	Sport     D	Teacher

Sprawdzian: Środki językowe Sprawdzian: Funkcje językowe 
6  Przeczytaj wypowiedzi w dymkach i zakreśl 

właściwą reakcję: a, b lub c.

7  Uzupełnij tekst, wpisując w luki właściwe 
wyrazy: a, b lub c.

a	 What’s your favourite 
thing?

b	 Is your favourite 
colour red?

c	 What’s your favourite 
colour?

a	 I’m ten.
b	 Year ten.
c	 It’s ten.

a	 Is this Joe’s MP3 
player?

b	 Where’s my mobile 
phone?

c	 What’s this?

www.stars.coo

My Favourite Star
My favourite actor is Mike Benser. He’s from 
1_____ . He’s got short, brown hair and blue 
eyes. He hasn’t got a beard or moustache. He 
isn’t very 2_____ – he’s only 1.60m, but he’s 
very good-looking. He’s got a sister, Laura, and 
a brother, Ben. His favourite colour 3_____ red 
and his favourite sport – basketball. 

1	 a the USA b British  c American
2	 a short b small  c tall
3	 a are  b is  c am

Pisanie
8  Opisz swojego przyjaciela.

Przeczytaj tekst i spróbuj uzupełnić luki 
bez patrzenia na podane opcje. Następnie 
sprawdź, czy twoje pomysły pojawiają się 
wśród podanych opcji, i wybierz właściwą 
odpowiedź.

1

2

3


