
 
 

KLASA VIII – RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE & „COOKING” 

powtórka 

 

 

Zadanie 1  

 

Uzupełnij tabelkę rzeczownikami z ramki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2  

Wybierz poprawną opcję. 

 

Przykład: How much / How many countries are there in Europe? 

 

1  How many / How much milk do you drink every day? 

2  There is any / no bread left. 

3  Yasmin can eat a lot of / many chocolate but she doesn’t put on weight at all. 

4  I haven’t tried any / no Asian dishes yet. 

5  I’d like a little / a few bananas, please. 

6  I’ve got a lot of apples. I can give you few / some. 

7  Alfie is very sociable and he’s got much / a lot of friends. 

8  There were few / little people on the train. 

 

Zadanie 3   

Uzupełnij zdania, używając odpowiednich wyrazów z ramki. Jeden wyraz został podany 

dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

 

  

 

1  Put the ingredients in a ________________ and mix them together. 

2  Fresh vegetables are ________________. I love putting them in salads. 

3  When it’s hot I only drink ________________ mineral water.     

4  How long do you ______________ fish fingers?  

5  I don’t fit in this dress anymore. I need to ______________ on a diet. 

POLICZALNE NIEPOLICZALNE 

apple,  

 

 

 

 

apple   bottle   bread   cheese   cucumber   milk   student   water 

bake    bowl    delicious    go    put    sparkling 
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Zadanie 4 

Połącz podane wyrazy, tak aby utworzyły poprawne wyrażenia. 

 

1  scrambled    A  out 

2  junk     B  yourself 

3  eat     C  eggs 

4  help     D  food 

5  chicken    E  soup 

 

 

Zadanie 5 

Wybierz właściwe słowo. 

 

1  We need knives and forks. Where do you keep the dishes / recipes / cutlery? 

2  Don’t eat too much or you will put / try / be on weight. 

3  Can you take / lay / pass me the pepper, please? 

4  Would you like some tea? Do you drink / put / take sugar? 

5  Dinner’s nearly ready. Can you book / make / lay the table, please? 

 

 

Zadanie 6  
 
Napisz e-mail. 

Proponujesz grupie przyjaciół z Anglii wyjazd w polskie góry. W e-mailu do jednego z nich: 

• napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry, 

• opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu, 

• doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego. 

 

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca 
polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi 
powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: 
umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 

 


