
Good Afternoon!

Welcome to our third day of the Australian Challenge :)

Dziś poćwiczymy trochę słówka oraz rozumienie czytanego tekstu (=> zadanie domowe dla 
chętnych).

Are you ready?
Let's start!

Today's topic is "A RECIPE".

A RECIPE - PRZEPIS

Wydrukujcie kartę pracy znajdującą się pod linkiem poniżej:

Click the link: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/a_recipe_-_exercises_2.pdf

PREPARATION. Podpiszcie obrazki właściwymi słowami. Jeśli czegoś nie rozumiecie, 
skorzystajcie ze słownika.

Zanim zaczniecie czytanie przepisu na makaron z boczkiem i sosem pomidorowym, przetłumaczcie
słówka poniżej:

INGREDIENTS to ...

CUT znaczy ...

HEAT znaczy ...

FRY znaczy ...

ADD znaczy ...

COOK znaczy ...

BOIL znaczy ...

SERVE znaczy ...

NEED znaczy ...

SHOULD znaczy ...

ENOUGH znaczy …

DISH znaczy ...

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/a_recipe_-_exercises_2.pdf


Skończyliście? / Have you finished?

Read the recipe for pasta with bacon and tomato sauce. / Przeczytajcie przepis na makaron z 
boczkiem i sosem pomidorowym.

!!!! VERY IMPORTANT / BARDZO WAŻNE !!!!

1. Zauważcie, że podając przepis w języku angielskim używamy podstawowej formy czasownika 
(nie zmieniamy go! nie dodajemy żadnych końcówek!), np. cut the onions.

2. Gdy wymieniamy listę rzeczy, używamy przecinków aby oddzielić poszczególne elementy od 
siebie. Co więcej, dwie ostatnie rzeczy z listy oddzielamy spójnikiem AND, czyli "i" np. You need 
one onion, two carrots, one tomato AND some pasta.

EXERCISE 1. Check your understanding: true or false? / Sprawdź co zrozumiałeś/aś: prawda czy 
fałsz? Przeczytajcie 6 zdań dotyczących przepisu na makaron i zdecydujcie czy są one prawdziwe 
(TRUE) czy fałszywe (FALSE).

EXERCISE 2. Check your writing / Sprawdź swoją interpunkcję. Przepisz zdania z ćw. 2, 
wstawiając przecinki we właściwych miejscach.

EXERCISE 3. Zadanie wielokrotnego wyboru / Multiple choice exercise. Wybierz właściwą formę
czasownika. Przeczytaj jeszcze raz punkt 1 pod zwrotem !!!! VERY IMPORTANT / BARDZO 
WAŻNE !!!!.

!!!! ZADANIE DOMOWE - DLA CHĘTNYCH !!!!

A) Odpowiedz na pytania poniżej:

- Can you cook?

- Do you help your parents when they cook?

- What dishes can you cook?

- How often do you cook?

B) Przygotuj krótki przepis w języku angielskim. Może to być przepis na zrobienie dobrej kanapki 
albo sałatki czy deseru. Skorzystajcie ze słownictwa z dzisiejszej lekcji.


