
Język Angielski: Tematyka/Słownictwo 

Powtórka z 18-29 październik 2021 

GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 i 5 
 
Autumn [otumn] – jesień 
It’s autumn today [its 
otumn tudej] mamy dzisiaj 
jesień 
 
Let’s go to the forest [lets 
goł tu de forest] – chodź 
do lasu 
There are old, big trees 
[der ar old big czris] – tam 
są stare, duże drzewa 
Oh, what is this? [oł, łot is 
di/ys?] – o, co to jest? 
It’s a fox [its e foks] – to 
jest lis 
It’s a bear [its e ber] – to 
jest niedźwiedź 
It’s a hedgehog [its e 
heczkok] – to jest jeż 
it’s a squirrel [its ej skłirel] 
– to jest wiewiórka 
 

 
Autumn [otumn] – jesień 
It’s autumn today [its 
otumn tudej] mamy dzisiaj 
jesień 
 
Let’s go to the forest [lets 
goł tu de forest] – chodź 
do lasu 
There are old, big trees 
[der ar old big czris] – tam 
są stare, duże drzewa 
Oh, what is this? [oł, łot is 
di/ys?] – o, co to jest? 
It’s a fox [its e foks] – to 
jest lis 
It’s a bear [its e ber] – to 
jest niedźwiedź 
It’s a hedgehog [its e 
heczkok] – to jest jeż 
it’s a squirrel [its ej skłirel] 
– to jest wiewiórka 

 
Autumn [otumn] – jesień 
It’s autumn today [its otumn tudej] 
mamy dzisiaj jesień 
 
Let’s go to the forest [lets goł tu de 
forest] – chodź do lasu 
There are old, big trees [der ar old 
big czris] – tam są stare, duże 
drzewa 
Oh, what is this? [oł, łot is di/ys?] – 
o, co to jest? 
It’s a fox [its e foks] – to jest lis 
It’s a bear [its e ber] – to jest 
niedźwiedź 
It’s a hedgehog [its e heczkok] – to 
jest jeż 
it’s a squirrel [its ej skłirel] – to jest 
wiewiórka 
 
a bird [e berd] – ptak 
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a mouse [e małs] – mysz 
a bird [e berd] – ptak 
a spider [e spajder] – pająk 
a deer [e dir] –jeleń 
a snake [e snejk] – wąż 
an owl [an ałl] – sowa 
 

 

 


