Wydrukuj i uzupełnij lub napisz tylko same
odpowiedzi do każdego zadania w zeszycie .
There is / are
Zdania oznajmujące
I.Uzupełnij zdania. Wpisz is lub are

1. There ______ a book on the table.
2. There ______ a bed in the bedroom.
3. There ______ apples in the basket.
4. There ______ chairs in the kitchen.
5. There ______ a cat in the garden.
6. There ______ two elephants and a giraffe in the ZOO.
7. There ______ a car in the garage.
8. There ______ three trees behind the house.
9. There ______ a pencil in the pencil case.
10. There ______ a spider on the wall.
II. Połącz zdania z poprzedniego ćwiczenia z ich tłumaczeniem.
a) Jest ołówek w piórniku.
b) Jest książka na stole.
c) Są jabłka w koszyku.
d) Jest pająk na ścianie.
e) Jest łóżko w sypialni.
f) Są trzy drzewa za domem.
g) Są krzesła w kuchni.

h) Jest kot w ogrodzie.
i) Są dwa słonie i żyrafa w zoo.
j) Jest samochód w garażu.
Zdania przeczące
III. Uzupełnij zdania. Wpisz isn’t lub aren’t .

1. There ________ a bed in the kitchen.
2. There ________ any apples on the table.
3. There ________ any books under the bed.
4. There ________ a frog in the bath.
5. There ________ any spiders on the wall.
6. There ________ a lamp in the garage.
7. There ________ a cushion on the sofa.
8. There ________ any plants in the bedroom.
9. There ________ a fridge in the bathroom.
10. There ________ any socks under the chair.
IV. Połącz zdania z poprzedniego ćwiczenia z ich tłumaczeniem.
a) Nie ma żadnych skarpetek pod krzesłem.
b) Nie ma łóżka w kuchni.
c) Nie ma żadnych roślin (doniczkowych) w sypialni.
d) Nie ma żadnych książek pod łóżkiem.
e) Nie ma lampy w garażu.
f) Nie ma żadnych pająków na ścianie.
g) Nie ma lodówki w łazience.
h) Nie ma żadnych jabłek na stole.

i) Nie ma żaby w wannie.
j) Nie ma poduszki na sofie.
Zdania pytające
V. Uzupełnij zdania. Wpisz is lub are .

1. _______ there a book on the table?
2. _______ there any cushions on the sofa?
3. _______ there any chairs in the living room?
4. _______ there a plant in the bedroom?
5. _______ there any posters on the wall?
6. _______ there a cat on the bed?
7. _______ there any trees in the garden?
8. _______ there a teacher in the classroom?
9. _______ there a bath in the bathroom?
10. _______ there any frogs in the bath?
VI. Połącz zdania z poprzedniego ćwiczenia z ich tłumaczeniem.
a) Czy jest wanna w łazience?
b) Czy są jakieś plakaty na ścianie?
c) Czy jest roślina (doniczkowa) w sypialni?
d) Czy jest kot na łóżku?
e) Czy są jakieś drzewa w ogrodzie?
f) Czy jest książka na stole?
g) Czy są jakieś poduszki na sofie?
h) Czy jest nauczyciel w klasie?
i) Czy są jakieś krzesła w salonie?

j) Czy są jakieś żaby w wannie?

Krótkie odpowiedzi do pytań rozpoczynających się
Is there…? i Are there…?
VII. Udziel krótkich odpowiedzi na pytania:
1.Is there a cat in the garden?
Yes, there _______
No, there _______
2. Are there any books on the table?
Yes, there ______
No, there _______
3. Is there a car in front of the house?
Yes, __________________
No, __________________
4. Is there a cushion on the bed?
Yes, _________________
No, __________________
5. Are there any chairs in the kitchen?
Yes, _________________
No, __________________
6. Is there a pen in the pencil case?
Yes, _________________
No, _________________

Popatrz na obrazki, powtórz przyimki miejsca i
miejsca w mieście.

Airport – lotnisko

Bus stop – przystanek autobusowy

A teraz przejdźmy do innych ważnych budynków w mieście:

Museum – muzeum

Police station – posterunek policji

Fire station – posterunek straży pożarnej

Hospital – szpital

Town hall – ratusz

Restaurant – restauracja

School - szkoła

Post Office - poczta

A teraz przejdźmy do sklepów. Na początek dowiedzmy się jak po angielsku jest
sklep:

Shop – sklep

Market – targ

Supermarket – supermarket

A teraz przejdźmy do konkretnych sklepów:

Bank – bank

Chemist's – apteka

Jeweller – jubiler
Bookshop – księgarnia
Florist's – kwiaciarnia
Grocery – sklep spożywczy
Greengrocer's – sklep z warzywami
Clothes shop – sklep z ubraniami
Shoe shop – sklep z butami
Butcher's – sklep mięsny
Bakery – piekarnia

Skoro znamy już najważniejsze budynki w mieście to przejdźmy do ich
umiejscowienia. Poniższych słówek i zwrotów możemy stosować do
umiejscowienia nie tylko budynków ale także przedmiotów czy ludzi. Zobaczmy
zatem gdzie umiejscowione jest kółko (piłka):

1.
Near – blisko
Close - blisko
Next to – obok

2.
Between – pomiędzy

3.
Behind – za

4.
In front of – z przodu

5.

Under – pod

6.
Over – nad

7.
On – na

8.
In – w

9.
Opposite - naprzeciwko

Słówka związane z umiejscowieniem bardzo się nam przydadzą! Nie tylko podczas
pytań o drogę ale także w codziennym życiu gdzie często wskazujemy gdzie
znajduje się jakiś przedmiot. Poniżej zobaczmy parę przykładowych zdań:
The bank is behind the Bakery – Bank jest za Piekarnią
The fridge is between the table and the window – Lodówka jest pomiędzy
stołem a oknem
Peter is next to Tom - Piotr jest obok Tomka

