
SET NO. 1
1. Martin mieszka zagranicą. Jak 
zapytasz się gdzie mieszka?
a) What do you do?
b) Where do you live?
c) Where do you go to school?

2. Koleżanka pyta kiedy masz 
urodziny. Co odpowiesz?
a) 15, Flower Street
b) 3rd April
c) In 1994

3. Koleżanka pyta jak się 
czujesz. Co odpowiesz?
a) I'm crazy about it.
b) I'm good at Maths.
c) I'm fine.

4. Kolega urządza imprezę 
urodzinową. Jak zapytasz o 
adres?
a) Where are you come from?
b) What is your e-mail address?
c) What is your address?

5. Jak zapytasz kolegę, aby 
przeliterował swoje nazwisko?
a) How do you spell your 
surname? 
b) What is your surname?
c) How do you spell your name?

6. Kolega pyta czy lubisz tańczyć. 
Co odpowiesz?
a) I can dance.
b) I would like to dance.
c) I love it!

7. Kolega zapytał się jak wygląda 
twoja siostra. Co odpowiesz?
a) She's got dark hair.
b) She is smart.
c) She is 16.

8. Chcesz pożyczyć od kolegi 
długopis. Co odpowiesz?
a) I can't find my pen.
b) Can I borrow your pen?
c) Is your pen blue?

9. Jak zapytasz się kolegi czy lubi 
malować?
a) Are you keen on painting?
b) Can you paint?
c) Is painting difficult?

10. Chcesz zaprosić kolegę do 
kina. Co powiesz?
a) Do you like going to the cinema?
b) Is there a cinema?
c) Would you like to go to the 
cinema?



SET NO. 2
1. Koleżanka pyta, czy mieszkasz 
w mieście. Co jej odpowiesz?
a) I live in a flat.
b) No, I live in a small village.
c) Yes, I live in a house.

2. Koleżanka pyta gdzie jest łazienka 
w twoim domu. Co odpowiesz?
a) It's upstairs.
b) I don't have a bedroom.
c) There is a bath.

3. Koleżanka pyta czy mogłaby 
przyjść do Ciebie. Co odpowiesz?
a) No, I'm bored.
b) No, I can't.
c) No, I'm busy today.

4. Kolega pyta, na którym piętrze 
jest twoje mieszkanie. Co 
odpowiesz?
a) The third.
b) Three floors.
c) Flat no. 3.

5. Koleżanka pyta się jak wygląda 
twój pokój. Co jej odpowiesz?
a) It's small but cosy.
b) It's downstairs.
c) It's awful and lazy.

6. Kolega pyta ile jest pokoi w 
twoim mieszkaniu. Co odpowiesz?
a) There are two bedrooms.
b) I don't have my bedroom.
c) All bedrooms are spacious.

7. Kolega pyta czy masz ogród. 
Co odpowiesz?
a) There are a lot of flowers.
b) There is a garden.
c) It's a garden.

8. Chcesz zapytać kolegi, czy lubi 
prace domowe. Co powiesz?
a) Do you like household chores?
b) Do you like doing your homework?
c) Would you llike to cook?

9. Kolega pyta czy sprzątasz swój 
pokój. Co odpowiesz?
a) Yes, I tidy up twice a week.
b) Yes, I do the washing- up.
c) Yes, I did the washing 
yesterday.

10. Mama prosi cię, abyś posprzątał 
swój pokój. Co odpowiesz?
a) I'll do it in a minute.
b) Can I help you?
c) Don't mention it.



SET NO. 3
1. Koleżanka pyta się o twój ulubiony 
przedmiot w szkole. Co jej odpowiesz?
a) Maths.
b) I'm good at English.
c) I'm poor at Maths.

2. Koleżanka pyta gdzie jest twoja 
szkoła. Co odpowiesz?
a) It's next to the carpet.
b) It's next to the townhall.
c) I don't know when it is.

3. Koleżanka pyta jak dostajesz się 
do szkoły. Co jej odpowiesz?
a) My parents give me a lift.
b) I'm late for school.
c) My mother drives a car.

4. Kolega pyta, czy lubisz 
angielski. Co odpowiesz?
a) It's easy.
b) So-so.
c) I would like to learn English.

5. Kolega pyta, czy odrabiasz zadania 
domowe. Co mu odpowiesz?
a) Yes, I do the housework.
b) I must do my homework now.
c) I always do my homework.

6. Kolega pyta, czy chodzisz na 
zajęcia dodatkowe.Co odpowiesz?
a) Yes, I go to the canteen.
b) Yes, I attend music lessons.
c) Yes, I have extra homework. 

7. Kolega pyta czy macie pracownie 
komputewową. Co odpowiesz?
a) Yes, they are in the computer lab.
b) Yes, there is a computer lab.
c) Yes, we have PE lessons.

8. Chcesz zapytać kolegi, gdzie są 
lekcje chemii. Co powiesz?
a) When are the chemistry lessons?
b) Where are the chemistry lessons?
c) What is chemistry?

9. Kolega pyta o której kończysz 
lekcje. Co powiesz?
a) In the afternoon.
b) About three.
c) What time is it?

10. Kolega pyta, czy widziałeś jego 
plecak. Co odpowiesz?
a) I didn't watch it.
b) I didn't look at it.
c) I didn't see it.



SET NO. 4
1. Jak zapytasz kolegi kim 
chciałby być w przyszłości?
a) Would you like to be a doctor?
b) What would you like to be?
c) What do you do?

2. Jak zapytasz jaki zawód wykonuje 
matka twojej koleżanki?
a) What is your mother doing now?
b) What did your mother do?
c) What does your mother do?

3. Kolega pyta czy twój tata lubi 
swoją pracę .Co mu odpowiesz?
a) Yes, he has a job.
b) Yes, he used to work.
c) Yes, he does.

4. Kolega pyta,czy twój tato nosi 
mundur w pracy. Co odpowiesz?
a) Yes, he wears casual clothes.
b) No, he doesn't have to.
c) He may wear smart clothes.

5. Kolega pyta czy twoja mama późno 
wraca do domu. Co odpowiesz?
a) No, she doesn't.
b) Yes, she is going to work long 
hours.
c) Yes, she was.

6. Jak zapytasz, czy rodzice kolegi 
pracują w weekendy?
a) Can you work at the weekend?
b) Do they work at the weekends?
c) What do they do on Saturdays?

7. Kolega pyta, czy chciałbyś być 
lekarzem. Co powiesz?
a) No, I wouldn't.
b) No, I can't.
c) No, I shouldn't.

8. Chcesz zapytać kolegi, czy jego 
mama umie angielski. Co powiesz?
a) Should she speak English?
b) Can she speak English?
c) Does she know England?

9. Kolega pyta, jaka praca jest 
najbardziej niebezpieczna. Co 
powiesz?
a) A firefighter.
b) A policeman risks his life.
c)  People who risk their health.

10. Kolega pyta, jakie cechy powinien 
mieć dobry nauczyciel. Co odpowiesz?
a) Intelligent and lazy.
b) Intelligent and kind.
c) Unkind and unfriendly.



SET NO. 5
1. Jak zaproponujesz koledze 
wyjście do muzeum?
a) Why don't we go to the museum?
b) We shouldn't go to the museum.
c) We didn't go to the museum.

2. Kolega pyta co robisz w wolnym 
czasie. Co odpowiesz?
a) I like playing the piano.
b) I used to play the piano.
c) I have never played the piano.

3. Kolega chce zagrać z tobą w kręgle, 
ale nie potrafisz grać. Co powiesz?
a) Sorry. I can't.
b) Sorry, I mustn't do it.
c) Sorry, I shouldn't do it.

4. Kolega pyta,czy masz rodzeństwo. 
Co odpowiesz?
a) I have got siblings.
b) I don't know.
c) My sister is tall.

5. Jak zapytasz siostry czy wyprasuje ci 
koszule?
a) Do you mind ironing the shirt for me?
b) Do you prefer ironing?
c) Would you like to do the washing?

6. Jak powiesz koledze, że chciałbyś 
pójść na basen?
a) I would like to go to the pool.
b) I go to the pool twice a week.
c) Swimming is good.

7. Chcesz się uczyć, ale twoja siostra 
słucha głośno muzyki. Co powiesz?
a) It's noisy, I can't concentrate.
b) Switch on the music.
c) Turn on the volume.

8. Kolega pyta jak często spotykasz 
się ze znajomymi. Co powiesz?
a) I hang out with friends on Fridays.
b) I met friends on Monday.
c) I'm meeting my friends tomorrow.

9. Kolega pyta jak spędziłeś 
niedzielę. Co powiesz?
a) I watch TV.
b) I watched TV.
c)  I'm watching TV.

10.Kolega pyta co będziesz robił w 
Sobotę. Co odpowiesz?
a) I have been to Italy.
b) I'm going to Italy.
c) I was in Italy in 2009.



SET NO. 6
1. Jak zaproponujesz koledze coś 
do picia?
a) Would you like anything to drink?
b) How often do you drink cola?
c) Apple juice is tasty.

2. Jak poprosisz mamę, aby podała 
Ci sól?
a) Where is the salt?
b) Pass me the salt, please.
c) Throw the salt, please.

3. Kelnerka pyta, czy chcesz coś 
zamówić. Co powiesz?
a) Yes, I'd like the dish of the day.
b) It's too spicy.
c) Yes, it looks delicious.

4. Kelnerka pyta, czy danie Ci 
smakowało. Co odpowiesz?
a) It was delicious.
b) It was lazy.
c) It was fired.

5. Jak poprosisz o rachunek w 
restauracji?
a) Are you ready to order?
b) Can I have the bill?
c) How much is the main course?

6. Kelnerka pyta, czy chcesz deser. 
Co odpowiesz?
a) Thank you for your help.
b) No, I'm full. 
c)  No, it's awful.

7. Jak poprosisz koleżankę o przepis 
na sernik?
a) The cheescake looks delicious.
b) Could you give me the recipe?
c) Shall I give you the recipe?

8. Kolega pyta czy lubisz 
hamburgery. Co powiesz?
a) No, I can't stand fast food.
b) I have never eaten fast food.
c) I used to eat fast food.

9. Kolega pyta jaka jest twoja 
ulubiona potrawa. Co powiesz?
a) French fries and fish.
b) I would like to try seafood.
c)  This fish is disguisting!

10.Jak życzysz koledze smacznego?
a) Here you are.
b) Enjoy your meal.
c) Enjoy your stay.



SET NO. 7
1. Jak zapytasz, czy możesz 
przymierzyć koszulkę?
a) Can I try it on?
b) Can I take it off?
c) Can I put it away?

2. Sprzedawca pyta jaki rozmiar 
nosisz. Co odpowiesz?
a) It's too small.
b) Medium, I think.
c) I'm tall.

3. Jak zapytasz o cenę koszulki?
a) Is it expensive?
b) How much does it cost?
c) How much money do you have?

4. Koleżanka pyta, czy dobrze 
wygląda w bluzce. Co odpowiesz?
a) It fits you.
b) It makes you happy.
c)  You look exhausted.

5. Jak zapytasz, gdzie jest 
przymierzalnia?
a) Where is the changing room?
b) Where is the dining room?
c) Where is the canteen?

6. Jak zapytasz czy możesz zapłacić 
kartą?
a) Can I pay in cash?
b) Can I pay by credit card? 
c) I have a credit card.

7. Chcesz kupić mamie prezent. 
Jak poprosisz kolegę o radę?
a) What shall I buy?
b) I'll take it.
c) Is it a good idea?

8. Kupiłeś sweter, ale chcesz go 
wymienić na większy rozmiar. Co 
powiesz?
a) I'd like a refund.
b) I'd like to change it.
c) I'd like a receipt.

9. Kolega pyta, gdzie może kupić 
leki przeciwbólowe. Co powiesz?
a) At the chemist's.
b) The pharmacy is over there.
c)  At the butcher's.

10. Jak zapytasz czy sweter jest na 
wyprzedaży?
a) Is it in the sale?
b) When does the sale finish?
c) Is it cheap?



SET NO. 8
1. Jak zapytasz, kiedy odjeżdża 
autobus?
a) When does the bus leave?
b) Where does the bus leave?
c) Which platform does it leave from?

2. Kierowca autobusu prosi Cię o 
pokazanie biletu. Co odpowiesz?
a) A single ticket, please.
b) Can I have a ticket?
c) Here you are.

3. Kolega pyta, gdzie chcesz jechać 
na wakacje. Co odpowiesz?
a) I wanted to see France as a child.
b) I want to go with my parents.
c) I don't know.

4. Jak zapytasz o drogę na stację 
kolejową?
a) Can you tell me the way to the 
train station?
b) I can't find the map.
c)  How long does it take?

5. Kasjer wydaje Ci resztę. Co 
usłyszysz?
a) 3 pounds, please.
b) Here's your change.
c) Here's your boarding pass.

6. Kolega pyta, co wolisz góry czy 
morze. Co odpowiesz?
a) I prefer holidays by the seaside.
b) These mountains are fabulous.
c) I don't mind trekking in mountains.

7. Zgubiłeś się. Jak poprosisz o 
pomoc?
a) I'm lost. Can you help me?
b) I have lost my wallet.
c) Can you give me a lift?

8. Pracownik lotniska pyta, czy 
masz bagaż. Co odpowiesz?
a) I have got hand luggage.
b) The suitcase is over there.
c) My luggage is heavy.

9. Przechodzeń pyta cię o drogę. 
Co powiesz?
a) Go ahead and then turn left.
b) Show it on the map.
c)  I can't find the way.

10. Twój lot został odwołany. Jak 
zapytasz o przyczynę?
a) Why is it delayed?
b) Why is it cancelled?
c) When does it take off?



SET NO. 9
1. Kolega uważa, że teatr jest nudny. 
Nie zgadzasz się. Co powiesz?
a) I'm afraid I don't agree with you.
b) I see your point of view.
c) I don't like it either.

2. Kolega zaprasza cię na bal 
przebierańców. Co odpowiesz?
a) I would love to!
b) I should be careful.
c) I agree with you.

3. Jak zachęcisz kolegę, aby wybrał 
się z tobą do muzeum?
a) It's awful!
b) You'll love it!
c) You shouldn't see it.

4. Koleżanka pyta, czy interesujesz 
się rysowaniem. Co odpowiesz?
a) I'm not fascinated with painting.
b) I'm not interested in sport.
c)  I'm not keen on drawing.

5. Kolega pyta, czy potrafisz grać na 
jakimś instrumencie. Co powiesz?
a) I know a lot of instruments.
b) I didn't use to play the guitar.
c) I can play the guitar.

6. Jak zapytasz kolegę, czy pójdzie z 
tobą do restauracji?
a) Did you go to the restaurant?
b) Do you eat out?
c) Do you fancy eating out?

7. Kolega podziękował za 
pożyczenie książki. Co odpowiesz?
a) Don't remember it!
b) Don't do it!
c) You're welcome.

8. Jesteś z kolegą na koncercie. Nie 
usłyszałeś co powiedział. Co powiesz?
a) Can you speak more slowly?
b) Can you speak more quietly?
c) Can you repeat?

9. Jak zapytasz kolegę, o której 
zaczyna się przedstawienie?
a) What time is it starting?
b) What time will it start?
c)  What time does it start?

10. Twój kolega wygrał bilety do kina 
na loterii. Co powiesz?
a) I keep my fingers crossed.
b) Good luck.
c) Congratulations.



SET NO. 10
1. Kolega pyta, jaki jest twój ulubiony 
sport. Co powiesz?
a) I love athletics.
b) It's my favourite sport event.
c) Volleyball is boring.

2. Twoja ulubiona drużyna przegrała 
mecz. Co powiesz?
a) Awesome!
b) What a pity!
c) What a mess!

3. Kolega skręcił kostkę podczas 
grania w piłkę. Co powiesz?
a) I'm sorry about that.
b) You'll be sorry!
c) I apologise.

4. Kolega pyta, gdzie trenujesz piłkę 
nożną. Co odpowiesz?
a) For two hours.
b) At the football pitch.
c) On the court.

5. Kolega pyta, ile razy w tygodniu 
ćwiczysz. Co odpowiesz?
a) Twice.
b) Two.
c) The second.

6. Kolega pyta, czy oglądałeś 
wczoraj mecz w TV. Co powiesz?
a) No, I didn't.
b) No, I won't.
c) No, I don't.

7.  Jak zapytasz kolegę, jak często 
uprawia sport?
a) What sport do you do?
b) How often do you watch matches?
c) How often do you do sport?

8. Twoja drużyna strzeliła gola. 
Co powiesz?
a) Hooray!
b) Yuk!
c) Phew!

9. Oglądasz mecz. Jeden z 
zawodników jest bardzo szybki. 
Co powiesz?
a) He isn't too fast.
b) How fast he runs!
c)  Is he fast?

10. Twój kolega nigdy nie grał w 
tenisa, ale chciałby spróbować. Co 
powiesz?
a) You should try it!
b) You can play tennis.
c) You should be there!



SET NO. 11
1. Twoja koleżanka źle wyglada. Co 
powiesz?
a) Are you ok?
b) Are you excited?
c) Are you confused?

2. Twoją siostrę boli głowa. Co 
powiesz?
a) Put a bandage on it.
b) I've got a terrible headache.
c) Why don't you take a painkiller?

3. Dziadek twojego kolegi jest w 
szpitalu. O co zapytasz?
a) Is it serious?
b) Is he serious?
c) How's your ankle?

4. Kolegę boli brzuch. Co powiesz?
a) You should drink a lot of coffee.
b) You shouldn't eat junk food.
c) You shoud go to bed late.

5. Jesteś świadkiem wypadku 
samochodowego i dzwonisz na 
pogotowie. Co powiesz?
a) There was a terrible accident!
b) I had an accident.
c) She has got the flu.

6. Kolega pyta, jak się czujesz. Co 
odpowiesz?
a) I felt bad yesterday.
b) I feel terrible.
c) I'm good at it.

7.  Chcesz poczęstować kolegę 
owocami. Co powiesz?
a) Help yourself.
b) How can I help you?
c) Help me.

8. Twój kolega prawdopodobnie 
złamał rękę. Co powiesz?
a) You have twisted your wrist.
b) You shoul put an ice pack on it.
c) You must have an X-ray!

9. Lekarz przepisał ci syrop. O co 
zapytasz?
a) Can I take it next month?
b) How often should I take the 
syrup?
c)  Shall I take the syrup?

10. Oparzyłeś się. Jak poprosisz 
mamę, aby posmarowała ranę 
kremem?
a) You have to put some cream! 
b) Will you put some cream on my 
wound?
c) Can you give me some cream?



SET NO. 12
1. Chcesz wyjść na dwór. Jak 
zapytasz o pogodę?
a) What is the weather like?
b) What was the water like?
c) What's the temperature?

2. Koleżanka pyta, jakie jest twoje 
ulubione zwierzę. Co powiesz?
a) Grey with long wings.
b) Something small.
c) A lion, because it's strong.

3. Kolega pyta, czy lubisz śnieg.  Co 
powiesz?
a) It's cold.
b) Yes, it's snowing.
c) No, I prefer hot weather.

4. Kolegę zapytał, jakie chciałbyś 
mieć zwierzątko. Co powiesz?
a) I don't mind cats.
b) I'd like to have a cat .
c) Snakes are dangerous.

5. Jak zapytasz kolegę, jaka jest jego 
ulubiona pora roku?
a) What's your favourite period?
b) What's your favourite day?
c) What's your favourite season?

6. Kolega musi iść z psem do 
weterynarza. O co zapytasz?
a) What pet do you have?
b) Whare are you going?
c) What's happened?

7.  Twojego kolegę chce ugryźć pies. 
Co powiesz?
a) Look! it will bite you!
b) Look! It is biting you!
c) Look! It is going to bite you!

8. Twój kolega właśnie Ci powiedział, 
że pada deszcz. Co powiesz?
a) Really? I am taking an umbrella.
b) Ok. I will take an umbrella.
c) I am going to take an umbrella.

9. Jutro zbierasz śmieci w parku. 
Jak zaproponujesz koledze, aby 
dołączył?
a) Are you coming with me?
b) See you!
c) See you soon!

10. Kolega zapomina wyłączać 
telewizora. Co mu powiesz?
a) Don't waste your time! 
b) Don't waste energy!
c) You will distroy your TV!



SET NO. 13
1. Wyczerpała się bateria w twoim 
telefonie. Co powiesz?
a) My battery is wrong.
b) I don't have a battery.
c) Do you have a charger?

2. Kolega pyta, czy jesteś 
zadowolony z nowego telefonu. 
Co powiesz?
a) It was a good choice.
b) I chose it yesterday.
c) I didn't have a choice.

3. Kolega pyta, czy twój laptop był 
drogi. Co powiesz?
a) It cost a fortune!
b) I have a lot of money.
c) Laptops are expensive!

4. Kolega pyta, czy jesteś 
uzależniony od telefonu. Co 
powiesz?
a) Yes, I'm addicted.
b) Yes, I'm annoyed.
c) I  don't believe it!

5. Twój komputer zepsuł się. Co 
powiesz?
a) It crashed!
b) It had a crush!
c) I have a virus!

6. Twój brat cały czas siedzi na 
komputerze. Co powiesz?
a) I'm fed up with it!
b) He stole my computer!
c) He destroyed my computer!

7.  Nie możesz odblokować swojego 
telefonu. Jak poprosisz o pomoc?
a) Give me a hand.
b) Give me a leg.
c) Give me a finger.

8. Jak powiesz koledze, 
że oszczędzasz pieniądze 
na nowy telefon?
a) I'm collecting money.
b) I'm stealing money.
c) I'm saving money.

9. Kolega chce pożyczyć twój 
telefon. Jak się nie zgodzisz?
a) No way!
b) Come on, please!
c) Don't speak!

10. Kolega zepsuł twój telefon. 
Co powiesz?
a) Are you kidding me?
b) Are you begging me?
c) Are you watching me?



SET NO. 14
1. Jak powiesz, że twój tato szuka 
pracy?
a) My dad is looking for a job.
b) My dad is looking at a job.
c) My dad is looking after a job.

2. Skradziono ci portfel. Co 
powiesz?
a) I have lost my wallet.
b) My wallet was stolen.
c) My wallet was broken.

3. Kolega pyta, czy podobała ci się 
książka kryminalna, którą 
przeczytałeś. Co powiesz?
a) Never mind.
b) It's worth reading.
c) I felt terrible.

4. Kolega pyta, czy pomagasz innym 
ludziom. Co powiesz?
a) You can't be serious!
b) I always help.
c) I helped my dad yesterday.

5. Twój kolega nie pomógł starszej 
pani z zakupami. Co powiesz?
a) How could you be so nasty?
b) How could you be so careless?
c) I will never forgive you!

6. Twój kolega chce ukraść batonik 
ze sklepu. Co powiesz?
a) It's a terrible idea!
b) What a wonderful idea!
c) There are some cool shops.

7.  Twoja koleżanka została 
okradziona. Co powiesz?
a) I can't hear it!
b) I can't believe!
c) I can't hear you!

8. Kolega pyta czy lubisz politykę. 
Co odpowiesz?
a) Politics is boring!
b) Who knows...
c) I know some politicians.

9. Chcesz wziąć udziałl w szkolnych 
wyborach.Co powiesz koledze?
a) Guess what!
b) Shut up!
c) Cheers!

10. Wygrałeś w szkolnych 
wyborach. Co powiedzą twoi 
rodzice?
a) We are so proud of you!
b) We are so angry with you!
c) We are upset.


