
Lekcja 1 A- Family? str. 8,131 

 nazwy członków rodziny 

aunt 

brother 

children 

cousin 

dad 

daughter 

father 

granddaughter 

grandfather 

grandmother 

grandparents 

grandson 

great-

granddaughter 

great-grandfather 

great-grandmother 

great-grandparents 

great-grandson 

husband 

mother 

mum 

nephew 

niece 

parents 

sister 

son 

stepbrother 

stepdaughter 

stepfather 

stepmother 

stepsister 

stepson 

uncle 

wife 

twin 

 pozostałe zwroty związane z życiem rodzinnym 

adult 

baby 

couple 

eldest 

family 

friend 

love 

married 

member 

member of family 

neighbour 

partner 

person 

pet 

visitor 

youngest 

 forma dopełniacza rzeczownika (forma dzierżawcza rzeczownika) [str. 8] 

my mum’s computer- komputer mojej mamy 

my sister’s husband- mąż mojej siostry 

 liczba mnoga rzeczownika [str. 131] 

 nieregularna liczba mnoga rzeczownika [str. 131] 

child- children 

foot-feet 

man-men 

person-people 

tooth-teeth 

woman-women 

 

Lekcja 1 B-Present simple: affirmative and negative str. 9, 110,111 



 tworzenie zdań twierdzących w czasie present Simple [1.1, 1.2 str. 111] 

 zasady pisowni przy dodawaniu końcówki s do czasownika [1.2 str. 111] 

 tworzenie zdań przeczących w czasie present Simple [1.4  str. 111] 

 użycie czasu present Simple [str. 9, 1.2 str. 111] 

 powszechnie używane czasowniki 

choose 

come 

dance 

do 

finish 

go 

go out 

have 

leave 

like 

listen 

live 

mean 

meet 

relax 

say 

see 

speak 

study 

teach 

travel 

use 

visit 

walk 

watch 

work 

write 

 mówienie o faktach i rzeczach dziejących się regularnie przy pomocy powszechnie używanych 

czasowników 

Lekcja 1 C- The Royal Family str.10 

 mówienie o monarchii brytyjskiej [ćw. 4 str. 10] 

 zwroty związane z monarchią i rodzinę królewską 

elections 

government 

head of the country 

head of the government 

king 

laws 

monarchy 

MP (Member of Parliament) 

Parliament 

parties 

politics 

Prime Minister 

queen 

royal couple 

royal family 

vote 

 powszechnie używane przymiotniki 



attractive 

beautiful 

boring 

different 

early 

easy 

exciting 

famous 

free 

intelligent 

interesting 

late 

modern 

natural 

new 

nice 

noisy 

normal 

old-fashioned 

ordinary 

quiet 

same 

short 

small 

true 

 

Lekcja 1 D- Present questions str. 11, 110, 111,112 

 tworzenie zdań pytających w czasie present simple  [1.5  str. 111] 

 tworzenie zdań pytających w czasie present Simple z zaimkami pytającymi  [1.6  str. 112] 

 zaimki pytające i tworzenie pytań z nimi  

how 

when 

what 

where 

which 

who 

whose 

 

 zadawanie pytań dotyczących faktów o czynności życia codziennego z użyciem czasu present 

simple 

Lekcja 1 E- A simple life str.  12,13 

 czynności życia codziennego 

get up 

do the housework 

have dinner 

have lunch 

have breakfast 

prepare food 

start/finish work 

use computers 

go to bed 

go to school 

 

 

 zwroty związane z jedzeniem i posiłkami 



breakfast 

cake 

chocolate 

cook 

dinner 

dish 

food 

lunch 

potato 

prepare 

sandwich 

tomato 

 

 czytanie ze zrozumieniem tekstu dotyczącego społeczności 

 powszechne przymiotniki o przeciwnym znaczeniu 

easy – hard 

modern – old-fashioned 

boring – interesting 

Lekcja 1 F- Making friends str.  14,110,112,115 

 zaimki w funkcji dopełnienia, ich miejsce występowania w zdaniu [1.7,1.8  str. 112]

me – mnie, mi mną 

you- tobie, ciebie, tobą 

him- nim, jego, go 

her- jej, ją, nią 

it- jego, tego, to (o przedmiocie) 

us- nam, nas, nami 

you- wam, was, wami 

them- im, nim, nimi

 

 pytanie i podawanie podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie, przedstawianie 

siebie i innych [tabela 1 „meeting people” str. 141] 

 zadawanie pytań nowemu  uczniowi/uczennicy w klasie lub szkole 

Do you all get on well?- Czy jesteście wszyscy w dobrych stosunkach? 

Do you like it here?- Czy ci się tu podoba? 

Do you live near the school?- Czy mieszkasz w pobliżu szkoły? 

Have you got any brothers or sisters?- Czy masz jakiś braci lub siostry? 

Have you got friends at this school?- Czy masz przyjaciół w tej szkole? 

How old are they?-Ile oni mają lat? 

How old are you?- Ile ty masz lat? 

What class are you in?- W której klasie jesteś? 

What does your dad/mum do?- Co robi twój tata/twoja mama? 

Where are you from?- Skąd jesteś? 



Lekcja 1 G- A profile str.  15, 143 

 pisanie profilu z podstawowymi informacjami o sobie (imię/wiek/szkoła/klasa/rodzina i 

zwierzęta domowe/miejsce zamieszkania/hobby i ulubione osoby lub drużyny z nim 

związane/sposób spędzania wolnego czasu) 

 przyimki in, to, on, at, with, for i wyrażenia z przyimkami 

at 9.00-o dziewiątej 

at home- w domu 

at school – w szkole 

at university –na uniwersytecie, na studiach 

at weekends- w weekend 

for a year/week/month- przez rok/tydzień/miesiąc 

for breakfast/dinner/lunch- na śniadanie/kolację/lunch 

go to school/go home- iść do szkoły/iść do domu 

in a city/town-w miście/miasteczku 

in class- w klasie 

in Poland-w Polsce 

listen to music/radio- słuchać muzyki/radia 

live in- mieszkać w 

live with- mieszkać z  

new to the school/city- nowy w szkole/mieście 

on the bus-w autobusie 

on TV-  w telewizji 

on Monday/on Tuesday itd.-w poniedziałek/we wtorek itd. 

with friend/with me- z przyjacielem/ze mną       
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