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Wyrażanie opinii. 
Oto słówka, których możesz użyć zamiast 

‚I think’

Funkcje językowe- workbook.  1. Wyrażanie opinii

I suppose przypuszczam

In my opinion moim zdaniem I guess przypuszczam

From my point of view
z mojego punktu 

widzenia

I would say that powiedziałabym, żeI believe uważam/wierzę

In my view według mnie

1.  (moim zdaniem) people shouldn’t 
use cars. 
2. I  (uważam) she’s a great actress. 
3. I  (przypuszczam) they will 
not come tonight. 
3.   (z mojego punktu 
widzenia) electric cars are better for the environment. 
4.   (powiedziałabym) that 
restaurant was good but not great. 
5. I   (według mnie) set 
books are mostly boring. 

Ćwiczenie 1. 
Uzupełnij zdania brakującym wyrażeniem.

To my mind moim zdaniem
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Wyrażanie opinii. 
Oto słówka, których możesz użyć zamiast 

‚good’ lub ‚nice’

Funkcje językowe- workbook.  1. Wyrażanie opinii

Ćwiczenie 4. 
Uzupełnij zdania brakującym wyrażeniem. Zamień I think na coś innego.

fascinating

great

superb

wonderful

lovely

amazing

terrificfascynujące

super

świetne

urocze

cudowne

znakomite

zdumiewające

awesome świetne

1. I think our teacher is 
2. I think Beyonce is 
3. I think my school is 
4. I think your new sweater is 
5. I think horror movies are 
6. I think your little brother is 
7. I think Shrek is 
8. I think your computer is 
9. I think your new car is 
10. I think Santa Claus is  
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Ćwiczenie 8. 
Połącz angielskie słówko z polskim znaczeniem

Funkcje językowe- workbook.  1. Wyrażanie opinii

koszmarne

przygnębiające

okropne

fatalne

nieprzyjemne

denerwujące

paskudne

depressing

disastrous

unpleasant

dreadful

nasty

horrible/terrible

annoying

Ćwiczenie 9. 
Przetłumacz wyrażenie na angielski.

koszmarne

przygnębiające

okropne

fatalne

nieprzyjemne

denerwujące

paskudne

Ćwiczenie 10. 
Odpowiedz na pytania używając wyrażeń z tego działu.

1. What do you think about my new hairstyle? 

2. What’s your opinion about her new song? 

3. How would you describe the weather today? 

4. How about going to the cinema tonight? 

5. What do you think about holidays in Italy? 

6. What’s your opinion about ‚Pan Tadeusz’?
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Oto wyrazy, których używa się do wyrażenia zakazów.

you can’t

you mustn’t

you’re not  
allowed to

it’s forbidden

it’s against  
the law

nie możesz

nie wolno ci

nie masz 
pozwolenia

to zabronione

to niezgodne  
z prawem

CAN

CANNOT CAN’t

MUST

MUST NOT MUSTN’T

1. You can’t smoke here 
.  
2. You can’t run in the classroom 
.  
3. You can’t scream in churches. 
  
4. You can’t be rude to your friends. 
  
5. You can’t cheat on tests. 
 

Ćwiczenie 1.

Zamień ‚can’t’ na jakieś inne wyrażenie.

Funkcje językowe- workbook.  2. Wyrażanie nakazów i zakazów
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Ćwiczenie 6. 
Połącz połówki zdań, tak aby tworzyły spójną całość 

You mustn’t drive a 
car

You have to study 
hard

Let the teacher 
know

When you go to 
museum

it’s necessary

that I’m sick and won’t 
be at school this week.

be quiet.

after drinking 
alcohol.

to be on time.

to get a scholarship

1. When you’re in the park 
.  
2. If she wants to get a place at university, she  
.  
3. If you don’t want to get a ticket, you 
  
4. I’m not coming to the meeting today, can you 
  
5. When you’re in the pool 
  
6. When it’s night 

 

Ćwiczenie 7. 
Dokończ zdania używając nakazu.

Funkcje językowe- workbook.  2. Wyrażanie nakazów i zakazów
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Życzenia 
Oto słówka, których możesz składając życzenia z różnych okazji.

Funkcje językowe- workbook. 3. Życzenia

Happy birthday
wszystkiego 
najlepszego

Happy anniversary Udanej rocznicy Happy New Year Szczęśliwego  
Nowego Roku

Happy Easter
Wesołych świąt 

Wielkanocy

Best wishes Najlepsze życzenia
Merry 

Christmas
Wesołych Świąt

Congratulations Gratulacje

1. Your friend passed his driving test
.  

2. He is passing his driving licence tomorrow. 
 

3. It’s my birthday.  
4. Your friends have just got married. 

 
5. Your sister is sick  
6. It’s 25th December.  
7. It’s 1st January. 

Ćwiczenie 1. 
Co powiesz w tej sytuacji?

Get well soon Zdrowiej szybko
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Ćwiczenie 4. 
Przeczytaj opis zdjęcia i uzupełnij luki, tak żeby powstał spójny i logiczny tekst.

Ćwiczenie 5. 
Przeczytaj opis zdjęcia i uzupełnij luki, tak żeby powstał spójny i logiczny tekst

In the photo there is a . It 
has many different colours and it 
says ‚Happy birthday’. It means 

somebody is  her birthday.  
A person is  the cake into 

smaller  to eat.

Funkcje językowe- workbook.  2. Wyrażanie nakazów i zakazów

In the photo there are 
 girls. 

They are standing 
  

a huge  tree.  
The tree has many 

colourful lights 
and a big star  

 .
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Funkcje językowe- workbook. 3. Życzenia

Ćwiczenie 5.  
Rozwiąż krzyżówkę.

życzenia/ powitania Imię:

1. wszystkiego
najlepszego (5,8)

2. wesołych świąt (5,9)
3. wesołych świąt

Wielkanocy (5,6)

4. szczęśliwego nowego
roku (5,3,4)

5. zdrowiej szybko (3,4,4)
6. szczęśliwej rocznicy

(5,11)

7. gratulacje (15)
8. dobry wieczór (4,7)
9. dobranoc (9)
10. dzień dobry po 12

(4,9)

11. do zobaczenia
wkrótce (3,3,4)

12. do zobaczenia później
(3,3,5)
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wordwall.net/print/28442336/życzenia-powitania

1. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
2. WESOŁYCH ŚWIĄT 
3. WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCY 
4. SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 
5. ZDROWIEJ SZYBKO 
6. UDANEJ ROCZNICY 
7. GRATULACJE  
8. DOBRY WIECZÓR 
9. DOBRANOC 
10. DZIEŃ DOBRY (PO 12) 
11. DO ZOBACZENIA WKRÓTCE 
12. DO ZOBACZENIA PÓŹNIEJ


