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W ten sposób przedstawisz siebie i innych :)

Funkcje językowe 1 - workbook kl.4  1. Name

What’s your 
name?

Jak masz na imię?

Their names are… Oni nazywają się…My name 
is

Mam na imię

Our names are… Nazywamy się

What’s his/her 
name?

His/her name is…

Jak on/ona ma 
na imię?

On/ona ma na 
imię…

What are their 
names?

What are our 
names?

Jak oni się 
nazywają?

Jak my się 
nazywamy?

Ćwiczenie 1. 
Połącz angielskie słówko z polskim znaczeniem.

Ćwiczenie 2. 
Przetłumacz wyrażenie na angielski.

What’s your 
name?

Their names are…

My name is

Our names are…

What’s his/her  
name?

His/her name is…

What are  
their names?

What are our  
names?

Jak masz  
na imię?

Oni nazywają się…

Mam na imię

Nazywamy się

Jak on/ona  
ma na imię?

On/ona  
ma na imię…

Jak oni się  
nazywają?

Jak my  
się nazywamy?

Jak my  
się nazywamy?

Jak masz  
na imię?

Jak oni się  
nazywają?

Oni nazywają się…

Nazywamy się

Jak on/ona  
ma na imię?

On/ona  
ma na imię…

Mam na imię
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Ćwiczenie 3. 
Połącz angielskie słówko z polskim znaczeniem.

Ćwiczenie 4. 
Przetłumacz wyrażenie na angielski.

How old is she/he?

We are 9.

How old are we?

She/ he is 12.

How old are you?

I’m 10.

How old are they?

They are 15.

My mamy 9 lat

Ile my mamy 
lat?

Ile oni mają lat?

Oni mają 15 lat.

Ile ona/on ma 
lat?

Ona/on ma 12 lat.

Ile masz lat?

Mam 10 lat.

Ile my mamy lat?

Oni mają 6 lat.

Ile masz lat?

Ona/on ma 10 lat.

Ile oni mają lat?

My mamy 7 lat,

Ile ona/on ma lat?

Mam 11 lat.

Ćwiczenie 5. 
Napisz pytania

-  .  
- She is 16. 

-  
- We are 10 

-  
- They are 17 years old. 

-  
- He is 55 

Funkcje językowe 1 - workbook kl.4  1. Age
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Ćwiczenie 1. 
Napisz zdania o tym, co potrafi robić Anna.

SPANISH

ITALIAN

Funkcje językowe 1 - workbook kl. 4  1. Can/can’t

Ćwiczenie 2. 
Napisz zdania o tym, czego Anna nie umie robić
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Ćwiczenie 3. 
Ułóż i zapisz zdania w dobrej kolejności.

Ćwiczenie 4. 
Napisz o 5 rzeczach które można robić w bibliotece i o 5 których nie można.

play footbal / l / can / play tennis / She / can’t / but / she / 




brother / can’t sing / My / he / dance / can




can / Students / run / can’t / but / they / at school /walk




in the library / You / can’t / shout / can / you / whisper  /but




We / run fast / can / but / can’t jump far / we


In the library you can: In the library you can’t:

Funkcje językowe 1 - workbook kl. 4  1. Can/can’t
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Funkcje językowe 1 - workbook kl. 4  1. Can/can’t

Ćwiczenie 3. 
Napisz list do koleżanki. Przedstaw się, napisz ile masz, co potrafisz robić  
a czego jeszcze nie umiesz.

Hi Kate!


How are you? I would like to tell you about 

myself. My name 






















Hope you’re good! Tell me about yourself.


Bye!



