
Topic: Spices and herbs- przyprawy i zioła. 

Zadanie 1 

Proszę zapoznać się z prezentacją z linku: 

https://slideplayer.com/slide/12336905/  

 

Zadanie 2 

Proszę wykonać ćwiczenia na stronie quizlet, ćwiczące słownictwo związane z nazwami ziół i 

przypraw w języku angielskim: 

https://quizlet.com/201478493/herbs-and-spices-flash-cards/- strona z zadaniami ćwiczącymi nazwy 

przypraw i ziół w języku angielskim. 

  

Zadanie 3 

Proszę wykonać notatkę do zeszytu zawierającą angielskie nazwy ziół i przypraw oraz ich polskie 

tłumaczenie.  

Ta strona może okazać się pomocna: https://www.ang.pl/slownictwo/przyprawy-ziola-po-angielsku  

Lista słów do przetłumaczenia: 

1) Szczaw- 

2) Szafran 

3) Szałwia 

4) Anyż 

5) Liść laurowy- 

6) Kminek- 

7) Kolendra 

8) Majeranek 

9) Tymianek 

10) Oregano 

11) Rozmaryn 

12) Mięta  

13) Pietruszka 

14) Sól 

15) Pieprz 

16) Bazylia 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ang.pl/slownictwo/przyprawy-ziola-po-angielsku


Topic: Food containers- słownictwo. 
 

Dzień dobry,  w tym temacie poznacie nazwy różnych pojemników, w których możemy 

trzymać jedzenie. Czekają na Was dwa zadania do wykonania do 1.05.2020r. 

Uzupełnione zadania proszę przesłać mi za pośrednictwem Google Classroom lub na 

mój e-mail: krysiakunikowska0@gmail.com 

Proszę pamiętać o podpisaniu prac (imię, nazwisko, klasa)! 

W razie kłopotów ze słowami, polecam korzystać ze słowników, np. ze strony: 

https://www.diki.pl/ 

 

 

Zadanie 1 Dopasuj nazwę do obrazka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 
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Zadanie 2. Wpisz najlepiej pasujące słowo z zadania 1 w zdania 1-10. 

1. We keep liquids, such as water or wine, in a _______________. 

2. We keep jam in a _______________. 

3. We keep food like beans or tuna in a _______________ and it is made of metal. 

4. We can find sugar or sweetener in a small _______________. 

5. We use a _______________ to pour drinks for other people. 

6. We keep milk or juice in a _______________. It is made of cardboard. 

7. A _______________ can come in different sizes. You need many of these when 

you move house. 

8. You can find cold drinks in a _______________. It is made of metal. 

9. You squeeze a _______________ to get your toothpaste out. 

10. You can find butter or ice cream in a _______________. 

 


