
Reakcje językowe 

Zadania 1- 80 

1. Chcesz przedstawić swojego kolegę - Tomka. Co powiesz? 
A. This is my friend Tom. 
B. I have a friend - Tom. 
C. Tom is my friend. 

2. Chcesz zapytać, jak nazywa się brat Jacka. Jak o to zapytasz? 
A. What’s Jack’s name and your brother’s name? 
B. What’s Jack’s brother’s name? 
C. What’s your brother’s name? Jack? 

3. Chcesz się dowiedzieć, skąd pochodzi twoja koleżanka. Jak o to zapytasz? 
A. Where are you from? 
B. Where do you live? 
C. Where are you? 

4. Chcesz zapytać, gdzie jest twój plecak. Jak o to zapytasz? 
A. Where are my backpacks? 
B. Where’s your backpack? 
C. Where’s my backpack? 

5. Chcesz zapytać o cenę telefonu komórkowego. Jak o to zapytasz? 
A. Tell me how much money you need. 
B. How many mobile phones do you have? 
C. How much is this mobile phone? 

6. Chcesz zapytać, jak dostać się do centrum miasta. Jak o to zapytasz? 
A. How can I get to the city centre? 
B. What does the city centre look like? 
C. Can you tell me more about the city centre? 

7. Chcesz zapytać kolegę, dokąd idzie. Jak o to zapytasz? 
A. Where do you go? 
B. Where are you going? 
C. Where did you go? 

8. Chcesz zapytać kolegę, co teraz robi. Jak o to zapytasz? 
A. What are you going to do? 
B. What did you do? 
C What are you doing? 

 

 

 

9. Chcesz się dowiedzieć, jak wygląda Tom Smith. Jak o to zapytasz? 
A. What does Tom Smith look like? 
B. What does Tom Smith like? 
C. What is Tom Smith like? 

10. Chcesz powiedzieć, że Tom Smith jest wysoki i dobrze zbudowany.  
Co powiesz? 

A. Tom Smith is short and well-built. 
B. Tom Smith is tall and slim. 
C. Tom Smith is tall and well-built. 

11. Chcesz powiedzieć, że Tom Smith ma czarne, krótkie włosy i nosi okulary. 
Co powiesz? 

A.  Tom Smith has got long, black hair and he wears glasses. 
B.  Tom Smith has got short, blue hair and he doesn’t wear glasses. 
C.  Tom Smith has got short, black hair and he wears glasses. 

12. Chcesz powiedzieć, że Tom Smith jest Anglikiem. Co powiesz? 
A. Tom Smith is English. 
B. Tom Smith lives in England. 
C. Tom Smith works in England. 

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? 
A. I'm tiring and boring. 
B. I’m tired and bored. 
C. I’m tired and boring. 

14. Chcesz powiedzieć, gdzie znajduje się twój dom. Co powiesz? 
A. My house is under the school. 
B. My house is over the school. 
C. My house is opposite the school. 

15. Chcesz powiedzieć, co zamierzasz kupić. Co powiesz? 
A. I’m going to buy a new bike. 
B. I bought a new bike. 
C. I buy a new bike. 
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16. Chcesz powiedzieć, kogo spotkałeś/aś. Co powiesz? 
A. I’m meeting Sue! 
B. I’ll meet Sue! 
C. I met Sue! 

17. Opowiadasz, co robisz w wolnym czasie. W jaki sposób to wyrazisz? 
A. I swim and I read books. 
B. I can swim and I can read. 
C I’m swimming and I’m reading books. 

18. Odpowiadasz na pytanie, co teraz robisz. Co powiesz? 
A. I’ve done my homework. 
B. I’ll do my homework. 
C. I’m doing my homework now. 

19. Chciał(a)byś pojechać do Francji. Jak to powiesz? 
A. I like to go to France. 
B. I’d like to go to France. 
C. I’m going to France. 

20. Jak zapytasz kolegę, co chciałby kupić? 
A. What do you like buying? 
B. What would you like to buy? 
C. What do you like? 

21. Mówisz, czego wczoraj nie zrobileś/aś. Jak to powiesz? 
A. I didn’t read this letter. 
B. I’m not reading this letter. 
C. I won’t read this letter. 

22. Mówisz, czego jutro nie zrobisz. Jak to powiesz? 
A. I didn’t go to the park. 
B. I won’t go to the park. 
C. I don’t go to the park. 

23. Mówisz, czego nie robisz. Jak to powiesz? 
A. I don’t collect stamps. 
B. I didn’t collect stamps. 
C. I’m not going to collect stamps. 
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24. Chcesz zapytać, która jest godzina. Jak o to zapytasz? 
A. Do you have any time for me? 
B. What time was it? 
C What time is it? 

25. Chcesz powiedzieć, która jest teraz godzina. Jak to powiesz? 
A. It’s 5 past 2. 
B. It’s 5 o’clock past 2. 
C. It’s 5 past 2 pm o’clock. 

26. Chcesz powiedzieć, że jest wpół do szóstej. Jak to powiesz? 
A. It’s half past six. 
B. It’s half past five. 
C. It’s 30 minutes past six. 

27. Chcesz pójść z koleżanką/kolegądo kina. W jaki sposób jej/jemu to 
zaproponujesz? 

A. Would you like me to go to the cinema? 
B. Let me go to the cinema. 
C. Let’s go to the cinema! 

28. Chcesz zapytać o cenę biletów. Jak o to zapytasz? 
A. How much are the tickets? 
B. How many tickets do you want to buy? 
C. Where are the tickets? 

29. Chcesz powiedzieć, że jesteś wyższy/a od swojej siostry. Jak to powiesz? 
A. Fm not as tall as my sister. 
B. I’m as tall as my sister. 
C My sister isn’t as tall as I am. 

30. Chcesz powiedzieć, że ten samochód jest najdroższy. Jak to powiesz? 
A. This car isn’t the most expensive. 
B. This car is the most expensive. 
C. This car is the best. 

31. Chcesz powiedzieć, o co poprosił ciebie Andrew. Jak to powiesz? 
A. Andrew asked me to go with him. 
B. Andrew wanted me to go with him. 
C. Andrew told me to go with him. 

 



32. Chcesz powiedzieć, jaką opinię na ten temat ma twój tata. Jak to 
powiesz? 
A. My dad didn’t tell me what his opinion was. 
B. My dad says it’s not fair. 
C. My dad has no opinion if it’s fair or not. 

33. Chcesz powiedzieć, dlaczego nie byłeś/aś w szkole. Jak to powiesz? 
A.I wasn’t at school because I had caught a cold. 
B.I wasn't at school so I caught a cold. 
C.I wasn’t at school to catch a cold. 

34. Chcesz postawić warunek pójścia z kolegą/koleżanką na spacer. Jak to powiesz? 
A. I’ll go for a walk with you because you lent me your bike. 
B. I’ll go for a walk with you because I lent you my bike. 
C.I’ll go for a walk with you if you lend me your bike. 

35. Zapytaj kolegę, jak minął mu weekend. 
A. How was your weekend? 
B. What do you want to do this weekend? 
C. What are you doing this weekend? 

36. Powiedz, że się nie zgadzasz z opinią kolegi. 
A. You’re right. 
B. You’re wrong. 
C. I agree with you. 

37. Chcesz poprosić kolegę, aby nie otwierał drzwi. Co powiesz? 
A. Can you open the door? 
B. Please don’t open the door. 
C. Open the door, please. 

38. Chcesz poprosić o zamknięcie okna. Co powiesz? 
A. Would you close the window'? 
B. Don’t close the window. 
C. Let’s close the w indow. 

39. Chcesz wyrazić prawdopodobieństwo pewnej sytuacji. 
Co pow iesz? 
A. Perhaps George can speak German. 
B. George can speak German. 
C. George is from Germany.  
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40. Chcesz powiedzieć, że pewna sytuacja jest niemożliwa. Co powiesz? 
A. He could be 40. 
B. He might be 40. 
C. He can’t be 40. 

41. Chcesz poprosić kolegę o pomoc. Co powiesz? 
A. Can I help you? 
B. Can you help me? 
C. I can help you. 

42. Chcesz zapytać, co słychać u siostry twojej koleżanki. Jak o to zapytasz? 
A. How is your sister? 
B. Where is your sister? 
C. Why is your sister here? 

43. Chcesz zapytać kolegę, co chce teraz robić. Jak o to zapytasz? 
A. What are you doing now? 
B. What do you want to do now? 
C. What is your friend doing now? 

44. Nie chcesz iść z kolegą/koleżanką do teatru. Jak to powiesz? 
A. Let me go to the theatre w'ith you. 
B. Don’t go to the theatre. 
C I don’t want to go to the theatre with you. 

45. Chcesz powiedzieć, co lubisz robić. Jak to powiesz? 
A. I like singing. 
B. I’d like to sing. 
C. I hate singing. 

46. Chcesz wyrazić swoje zdziwienie. Jak to wyrazisz? 
A. I knew it would happen! 
B. I’m not surprised! 
C. What a surprise! 

47. Chcesz powiedzieć, że boli cię głowa i jesteś śpiący. Co powiesz? 
A. I have a headache and I’m sleepy. 
B. I have toothache and I’m tired. 
C. I have a stomachache and I’m thirsty. 
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48. Chcesz wyrazić swoje niedowierzanie. Jak to wyrazisz? 
      A.    Are you stupid?  

B. Are you serious? 
C. I believe you. 

49. Chcesz wyrazić brak zainteresowania. Jak to wyrazisz? 
A. This is interesting. 
B. I'm listening. 
C. I don’t care. 

50. Twój kolega wyrządził ci przykro ść. Jak przyjmiesz jego przeprosiny? 
A. Please forgive me. 
B. Never mind! 
C. I’m sorry! 

51. Chcesz pocieszyć swoją koleżankę. Co jej powiesz? 
A. Cheer up! 
B. I hate you! 
C. You must be joking! 

52. Chcesz zapytać, czy musisz zaczekać. Jak o to zapytasz? 
A. Should 1 wait? 
B. Can I wait? 
C. Do 1 have to wait? 

53. Chcesz zapytać, czy możesz otworzyć drzwi. Jak o to zapytasz? 
A. Can I open the door? 
B. Can you open the door? 
C. Do I have to open the door? 

54. Chcesz pożyczyć od kolegi rower. Jak go poprosisz? 
A. Can I lend you my bike? 
B. Will you take my bike? 
C. Will you lend me your bike? 

55. Nie chcesz się zgodzić na propozycję kolegi. Jak to powiesz? 
A. You’re welcome. 
B. It’s out of the question! 
C. Of course! 
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56. Chcesz powiedzieć, że tw ojej koleżance nie wolno otwierać tych drzwi. Jak to powiesz? 
A. You may open this door. 
B. You mustn’t open this door. 
C. You don’t have to open this door. 

57. Chcesz pójść z kolegą/koleżanką do kina. Jak mu/jej to zaproponujesz? 
A. Don't go to the cinema, OK? 
B. Why don’t we go to the cinema? 
C. Let me go to the cinema. 

58. Pow iedz koledze, że nie powinien tutaj palić. 
A. You shouldn't smoke in here. 
B. You mustn't smoke in here. 
C. You can't smoke in here. 

59. Doradź koleżance kupno nowego roweru. 
A. It’s not a good idea to buy a new bike. 
B. You shouldn’t buy a new' bike. 
C. If I were you, I’d buy a new bike. 

60. Poproś kolegę o przekazanie informacji, że się spóźnisz. Jak to powiesz? 
A. Tell me if I’m late. 
B. Tell them I’ll be late. 
C. Ask them to come late. 

61. Odrzuć propozycję pomocy. Jak to powiesz? 
A. I can do it myself. 
B. Why don’t you help me? 
C. I need some help. 

62. Żegnasz się z koleżanką. Co powiesz? 
A. How' do you do? 
B. Hi! 
C. See you later! 

63. Kolega podziękował tobie za przysługę. Jak mu odpowiesz? 
A. My pleasure. 
B. Thank you very much! 
C. Congratulations! 
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64. Składasz życzenia urodzinowe. Co powiesz? 
A. Merry Christmas! 
B. Happy birthday! 
C. Happy Easter! 

65. Rozmawiasz z Anglikiem, lecz mówi za szybko i nie możesz go zrozumieć. Co powiesz? 
A. What do you mean? 
B. Can you speak up? 
C. Can you speak more slowly? 

66. Chcesz zapytać się o znaczenie wyrazu. Jak o to zapytasz? 
A. Can you repeat this word? 
B. How do you spell this word? 
C. What does this word mean? 

67. Chcesz dostać się na lotnisko. Jak zapytasz o drogę? 
A. Howr can I get to the airport? 
B. Where is the railway station? 
C. Can you pick me up from the airport? 

68. Chcesz zapłacić kartą kredytow ą. Jak zapytasz o tę możliwość? 
A. Can you pay by credit card? 
B. Do you have a credit card? 
C. Can I pay by credit card? 

69. Telefonuje znajomy twojego taty - Anglik. Zaproponuj, aby zostawił wiadomość. 
A. My dad will leave a message. 
B. Would you like to leave a message? 
C. Can I leave a message for my dad ? 

70. Jesteś w Anglii. Chcesz wynająć dla siebie pokój. Co powiesz? 
A. I’d like to let my room. 
B. I’d like to rent a room. 
C. I’d like you to rent my room. 

71. Przebywasz w' hotelu w Londynie. Zapytaj, o której godzinie musisz opuścić hotel. Jak o 
to zapytasz? 

A. What time do I have to leave the hotel? 
B. What time am I going to leave the hotel? 
C. What time did I leave the hotel? 

72. Przebywasz w hotelu w Londynie. Poinformuj o awarii telewizora. Jak to powiesz? 
                    
                   A.  I can help you to repair the TV.  
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                B. I’ve repaired the TV in my room. 
 
                C. The TV in my room is broken. 



 

73. Przebywasz w hotelu w Londynie. Po wejściu do pokoju hotelowego zauważyłeś/aś, że 
skradziono z niego telewizor. Jak przekażesz tę informacj ę? 

A. I'll steal the TV! 
B. I’ve stolen the TV! 
C. The TV has been stolen! 

74. Jesteś w londyńskiej restauracji. Grzecznie poproś o menu. Co powiesz? 
A. Give me the menu now. 
B. Where is the menu? 
C. Could you give me the menu, please? 

75. Chcesz zamówić coś dojedzenia w londyńskiej restauracji. Co powiesz? 
A. Could I have fish and chips? 
B. Do 1 have fish and chips? 
C. Will you bring me something to drink? 

76. Chcesz grzecznie zaprosić kolegę do siebie na urodziny. Jak to powiesz? 
A. I want you to come to my birthday party. 
B. I’d like to invite you to my birthday party. 
C. Come to my birthday party, OK? 

77. Chcesz powiedzieć, kogo sławnego spotkałeś na przyjęciu. Jak to powiesz? 
A. I met Britney Spears! 
B. I’m going to meet Britney Spears! 
C. I'll meet Britney Spears! 

78. Zaproponuj koledze obejrzenie meczu siatkówki. Jak to powiesz? 
A. How about watching the volleyball match? 
B. I want to watch the volleyball match. 
C. You must watch the volleyball match. 

79. Ktoś puka do drzwi. Powiedz, że je otworzysz. Co powiesz? 
A. I opened the door. 
B. I’ll open the door. 
C. I’m opening the door. 

80. Zapytaj koleżankę, o której godzinie zazwyczaj je śniadanie. Jak o to zapytasz? 
A. What time are you going to have breakfast? 
B. What time did you have breakfast? 
C. What time do you have breakfast? 
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