
JĘZYK ANGIELSKI – 21.04.2020  - KL.VII 

Topic: Is there a table in the kitchen? – Questions with There is/There are 

Temat: Czy stół znajduje się w kuchni  – Pytania z konstrukcją „Znajduje się 

/Znajdują się” 

 

PAMIĘTAMY jak wygląda i co znaczy konstrukcja There is / There are  

Krótkie przypomnienie: 

 

There is/There are - Tej konstrukcji używamy jeśli chcemy powiedzieć , że 

coś się gdzieś znajduje. 

 

There is – znaczy znajduje się /jest – używane przed rzeczownikami w liczbie 

pojedynczej  

There is a table in the kitchen. – Znajduje sie stół w kuchni. 

 

There are - znaczy znajdują się /są  -używane przed rzeczownikami w liczbie 

mnogiej  

 

DZISIAJ BĘDZIEMY ZADAWAĆ PYTANIA – Czy coś znajduje się w 

kuchni? 

Tworzenie pytań jest bardzo proste – wystarczy przestawić kolejność 

wyrazów: 

Porównaj – liczba pojedyncza:  

Zdanie oznajmujące: 

There is a fridge in the kitchen – Lodówka jest w kuchni 

 

A teraz PYTANIE: 

Is there a fridge in the kitchen? – Czy lodówka jest w kuchni? 

 

Porównaj w liczbie mnogiej: 

zdanie oznajmujące: 

There are cups in the kitchen – Filiżanki są w kuchni. 

 

Pytanie:  

Are there cups in the kitchen?  - Czy filiżanki są w kuchni? 

 

Przypomnienie!!! 

 

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej 

 

 

Rzeczowniki w liczbie mnogiej 

pot – garnek 

table - stół  

kitchen - kuchnia  

pots - garnki 

tables – stoły 

kitchens - kuchnie 

 



 

Zadanie 1. Przepisz do zeszytu nazwy przedmiotów wraz z tłumaczeniem. 

Naucz się tych wyrazów na pamięć. – Zadanie dla wszystkich z klasy VII 

 

 
 



Zadanie 2 – Zadanie dla wszystkich z klasy VII 

Popatrz na wyrazy i utwórz liczbę mnogą 

 

Np: table – stół                           tables – stoły 

      Fork – widelec                     forks  – widelce 

A teraz TY 

 

cooker                        ………………………. 

cup                             ……………………….. 

fridge                         ……………………….. 

kettle                          ……………………….. 

mug                            ………………………. 

pan                             ………………………. 

plate                           ……………………….. 

pot                              ………………………. 

spoon                         ………………………. 

teapot                          .……………………… 

  

Knife  liczba mnoga Knives – rzeczowniki o końcówkach „f” lub „fe” w 

liczbie mnogiej otrzymują końcówkę „ves” 

 

 

Zadanie 3  

Utwórz pytania ze zdań oznajmujących wg wzoru – Nie wszyscy muszą zrobić to 

zadanie, ale mogą. Musi zrobić to zadanie Kamil, Kuba, Krzysiu i Mateusz O. 

 

There is a mug in the kitchen – Kubek jest w kuchni. 

Is there a mug in the kitchen? – Czy kubek jest w kuchni? 

 

There are plates in the kitchen – Talerze są w kuchni. 

Are there plates in the kitchen – Czy talerze są w kuchni? 

 

A teraz Ty 

1. There is a kettle in the kitchen – Czajnik jest w kuchni. 

 

…………………………………………………… - Czy czajnik jest w 

kuchni? 

2. There are spoons in the kitchen – Łyżki są w kuchni. 

………………………………………………………….- Czy łyżki są w 

kuchni? 

3. There is a cooker in the kitchen – Piec jest w kuchni. 

………………………………………………………..- Czy jest piec w 

kuchni? 



4. There are pots in the kitchen. -   Garnki są w kuchni. 

………………………………………………………...- Czy są garnki w 

kuchni? 

5. There is a teapot in the kitchen. – Czajniczek do herbaty jest w kuchni.  

…………………………………………………………- Czy jest 

czajniczek do herbaty w kuchni? 

6. There are pans in the kitchen. – Są patelnie w kuchni.  

……………………………………………………………- Czy są patelnie 

w kuchni? 

 

Zadanie 4 Nie wszyscy muszą zrobić to zadanie, ale mogą. Musi zrobić to 

zadanie Kuba. 

 

Przetłumacz zdania 

1. Czy patelnia jest w kuchni?……………………………………………? 

2. Czy lodówka jest w kuchni? ……………………………………………? 

3. Czy noże są w kuchni? …………………………………………………? 

(pamiętaj jak się tworzy liczbę mnogą „knife” – uwaga u góry) 

4. Czy filiżanki są w kuchni? ………………………………………………? 

5. Czy kubek jest w kuchni? ………………………………………………..? 

6. Czy łyżki są w kuchni? …………………………………………………..? 

 

 

Przy przygotowaniu materiałów wykorzystałam stronę anglomaniacy.pl 

 

Proszę o odpowiedź na pytanie: 

Czy zadania wykonałeś:  

a) samodzielnie,  

b) z niewielką pomocą członków rodziny,  

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

Zdjęcia wykonanej pracy proszę odesłać do mnie pocztą e-mail: 

roana72@wp.pl 

 W razie trudności w rozwiązywaniu zadań jestem dzisiaj do dyspozycji 

uczniów w godzinach 11:00 – 13:00" 

Życzę miłej pracy! 

Anna Rosa  



 

 

 


