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REAKCJE JĘZYKOWE 

Wybierz właściwą reakcje językową. 

1. Ktoś gratuluje ci świetnie zdanego egzaminu. Co odpowiesz? 
A) You did well! 
B) Good job! 
C) Thank you! 

2. Chcesz zapytać nauczyciela o możliwość poprawy sprawdzianu. Jak to wyrazisz? 
A) Can I retake the test? 
B) Should I retake the test? 
C) Do I retake the test? 

3. Pytasz potencjalnego pracodawcę o możliwość zatrudnienia na lato. Jak to wyrazisz? 
A) I would like a steady job. 
B) Is summer a good time to hire workers? 
C) Do you need workers for the summer? 

4. Potrzebujesz wyjść pilnie na godzinę w czasie pracy. Co powiesz? 
A) Can I leave for an hour? 
B) Can I leave in an hour? 
C) Can I leave after an hour? 

5. Rozmawiasz z koleżanką i nie wszystko rozumiesz z tego, co mówi. Chcesz poprosić ją o 
wyjaśnienie pewnej rzeczy. Co powiesz? 
A) It is all clear. 
B) Do i understand you well? 
C) What do you mean? 

6. Spóźnisz się na obiad do koleżanki. Jak ją o tym poinformujesz? 
A) I  am never late. 
B) I won’t be on time, sorry. 
C) Will you be late? 

7. Koleżanka zaprasza cię na imprezę urodzinową. Co odpowiesz? 
A) Of course I’ll come, thank you. 
B) Did you invite me for your party? 
C) I don’t like her parties. 

8. Kolega mówi ci, że nie lubi pływania. Jak poprosisz go o wyjaśnienie ci powodu? 
A) Swimming is great. 
B) Do you like swimming? 
C) Why don’t you like it? 

9. Zaproponuj koleżance wspólne zakupy w centrum handlowym. 
A) We go to the shopping centre together. 
B) Can I go to the shopping centre. 
C) How about going to the shopping centre? 

10. Właśnie usłyszałaś szokującą wiadomość. Upewnij się, czy to prawda. 
A) Are you real? 
B) Is that right? 
C) Are you all right? 

11. Koleżanka mówi ci, że poznała bardzo przystojnego chłopaka. Zapytaj, jak on wygląda. 
A) What does he look like? 
B) What is he like? 
C) How is he? 
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12. Kelner pyta, czego chciałbyś się napić. Zamów sok pomarańczowy. 
A) I need an orange juice. 
B) I have an orange juice. 
C) I’ll have an orange juice, please. 

13. Kolega uważa, że nowa wersja gry komputerowej jest gorsza od poprzedniej. Powiedz mu, że 
się z nim nie zgadzasz. 
A) I’m afraid I can’t agree with you. 
B) If I were you I wouldn’t agree. 
C) I’m sorry, I’m wrong. 

14. Jesteś z przyjaciółmi na spacerze. Niebo jest zachmurzone. Obawiasz się, że zacznie padać. 
Wyraź swoje przypuszczenie. 
A) I think it’s raining. 
B) I think it’s going to rain. 
C) I worry about the rain. 

15. Koleżanka stresuje się przed egzaminem. Dodaj jej otuchy. 
A) Everything will be fine. 
B) Don’t worry, you’ll fail. 
C) Take care! 

16. Znajoma sąsiadka niesie ciężkie zakupy. Zaproponuj jej pomoc. 
A) Should I help you? 
B) Is it all right if I help you? 
C) Shall I help you? 

17. Poradź koledze, który skręcił nogę, aby poszedł do lekarza. 
A) Perhaps you can see a doctor. 
B) I think you should see a doctor. 
C) I should go to the doctor. 

18. Przeproś kolegę za to, że spóźniłeś się na spotkanie. 
A) I’m sorry I’m late. 
B) I can’t be late. 
C) I’m sorry I’m here. 

19. Poproś wujka siedzącego naprzeciwko ciebie o podanie soli. 
A) Could I give you the salt? 
B) Could you pass me the salt, please? 
C) Give me the salt! 

20. Zgubiłaś się w Londynie. Zapytaj o drogę na dworzec. 
A) Do you have any idea about the station? 
B) Could you tell me the way to the station? 
C) Can you go to the station? 

21. Kolega powiedział ci, że zgubił portfel z dużą kwotą pieniędzy. Wyraź współczucie. 
A. I’m sorry to hear that. 
B. Congratulations! 
C. What seems to be the problem? 

22. Chcesz przedstawić Annę swojej mamie. Jak rozpoczniesz rozmowę? 
A) Hi Mum! Meet Anna, OK? 
B) Will you introduce my friend Anna, Mum? 
C) Mum, I would like you to  meet my firnd, Anna. 

23. Kate proponuje ci wyjście do kina. Niestety nie możesz pójść. Co powiesz? 
A) It’s my day of studying at home. 
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B) I’m afraid I can’t. I’ve got a lot of homework for tomorrow. 
C) If I were you,I wouldn’t go out tonight. 

24. Koleżanka dziękuje ci za udany pobyt w Warszawie. Co odpowiesz? 
A) Don’t mention it. I had great fun, too! 
B) I’m really looking forward to it! Are you? 
C) Many happy returns! 

25.  Anny nie ma w domu. Dzwoni do niej jej mama. Zaproponuj, żeby zostawiła wiadomość. 
A) Anna has gone out. Do you leave a message for her? 
B) Sorry, she’s not at home. Would you like to leave a message? 
C) Anna will be in an hour. Let me leave a message for you. 

26. Chcesz dowiedziećsię, która jest godzina. 

A) How much time do you have? 
B) What’s the time? 
C) Have you got any time for me? 

27. Pytasz, czym zawodowo zajmuje siębrat znajomego. 

A) What does you brother do? 
B) How does your brother work? 
C) What is your brother doing? 

28. Proponujesz pójście do kina. 
A) What films do you like watching? 
B) How about a film at the cinema tonight? 
C) Do you often go to the cinema? 

29. Prosisz o pomoc. 
A) Do you help me? 
B) How can we help? 
C) Can you help me? 

30. Pytasz koleżankę, czy możesz otworzyć okno w pokoju. Co ci odpowie? 
A) I don’t mind. 
B) Never mind. 
C) I’ve just changed my mind. 

31. Kolega jest blady i wygląda na chorego. Co mu powiesz? 
A) You look pale. 
B) I feel sick. 
C) I bet you’re better now. 

32. Właśnie dowiedziałeś się, że twoja koleżanka niedawno wyszła za mąż. Jak zareagujesz? 
A) I’m sorry to hear that. 
B) How could she? That’s not fair. 
C) Has she really? That’s terrific! 

33. Na ulicy widziałeś poszukiwanego przez policję mężczyznę. Podchodzisz do policjanta, który 
pyta, jak ten mężczyzna wyglądał. Co mówi? 
A) What did he like? 
B) What did he look like? 
C) Where did you look? 

34. Podoba ci się akcent mamy twojej koleżanki. Pytasz, czy mama pochodzi z Hiszpanii. Co ci 
odpowie? 
A) Yes, she comes three or four Times a year. 
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B) Yes, she’s coming right now. 
C) No, she doesn’t. She comes from Portugal. 

35. Pytasz kolegi, jak długo mieszka w Londynie. Co ci odpowie? 
A) Since I was a child. 
B) A long time ago. 
C) It s not long. 

36. Jesteś w sklepie i chcesz kupić buty. Zapytaj sprzedawcę, czy możesz je obejrzeć. 
A) Do they great? 
B) Can I have a look? 
C) What do they look like? 

37. Kolega niedawno przeprowadził się na przedmieścia Londynu. Zapytaj go, jak długo zajmuje 
dojazd do szkoły. 
A) How do you get to school? 
B) How long does it take to get to school? 
C) How is your school? 

38. Twoja koleżanka pyta cię, co sądzisz o pomalowaniu kuchni na czarno. Co jej odpowiesz? 
A) We don’t need any paintings in the kitchen! 
B) I prefer to have paintings in my room. 
C) Are you sure that’s a great idea? 

39. Kolega ze szkoły przeprowadził się do nowego mieszkania. Pytasz, czy ma swój własny pokój. 
Co ci odpowie? 
A) No, I share it with my brother. 
B) No, it’s quite small. 
C) Oh no – it’s much bigger. 

40. Kolega nie zaliczył testu i nie wie co ma zrobić. Co mu doradzisz? 
A) Shouldn’t yoy get better! 
B) You should retake it! 
C) Should you wait for the results? 

41. Odbierasz telefon i osoba dzwoniąca chciałaby rozmawiać z twoim tata. Co mówisz? 
A) OK. I’m waiting for him. 
B) Hold on. I’ll get him. 
C) I can’t wait for him. 

42. Rozmawiasz ze znajomymi o ochronie środowiska. Podobają ci się ich argumenty i w pełni się z 
nimi zgadzasz. Jak zareagujesz? 
A) Rubbish! 
B) Of course, you will. 
C) That’s exactly what I think. 

43. Koleżanka przymierza koszulkę, którą zamierza kupić. Pyta, co o niej sadzisz. Co jej powiesz?  
A) If you ask me, the T-shirt isn’t bad. 
B) What do you think about the T-shirt? 
C) I suppose this is the T-shirt. 

44. Właśnie zauważyłeś, że znowu popsuł ci się zegarek. Co mówisz w takiej sytuacji? 
A) What did it break again? 
B) Oh, no! It’ll need to take a little break again. 
C) It’s broken again. 

45. Kolega z ławki chciałby pożyczyć od ciebie długopis. Jak zareagujesz? 
A) Go ahead. 
B) Sure, I did. 
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C) Yes, lets do that! 
46. Pytasz, co twój kolega chciałby robić w przyszłości. Jaką możesz usłyszeć odpowiedź? 

A) I’m looking for a job. 
B) I don’t think it will work. 
C) I’d like to work as an engineer. 

47. Znajoma mówi ci, że zarabia dwa razy więcej od ciebie. Jak zareagujesz? 
A) Oh, I do apologize. 
B) You must be joking! 
C) Take it easy! 

48. Twoja mama pyta czyja jest dzisiaj kolej na zmywanie naczyń. Co jej odpowiesz? 
A) It sounds interesting. 
B) It’s my turn, isn’t it? 
C) What can I wish, Mum? 

49. Przyjaciele proponują ci wspólne wyjście do miasta. Jak zareagujesz? 
A) Don’t mention it! 
B) No, you cannot. 
C) Yes, it’s a great idea! 

50. Jesteś na urodzinach Toma. Co mu powiesz? 
A) Many happy returns, Tom! 
B) Unlucky you, Tom! 
C) Tom is doing well. 

51. Mary nie ma w domu. Dzwoni do niej jej mama. Zaproponuj, żeby zostawiła dla niej 
wiadomość. 
A) Mary has gone. Do you leave a message for her? 
B) Sorry, she’s not in here at the moment. Would you like to leave a message? 
C) Mary will return in 30 minutes. Let me leave a message for her. 

52. Jesteś w Londynie. Chcesz zapytać, gdzie jest dworzec kolejowy. 
A) How do I get to the railway station? 
B) Yes, the train leaves right now. 
C) Which part of the railway station would you like to visit? 

53. Koleżanka prosi ciebie o pomoc w odrobieniu zadania z geografii. Jak zareagujesz na jej 
prośbę? 
A) Sorry, it’s too difficult. 
B) She’s done her geography homework. 
C) I don’t need any help. 

54. Koledzy proponują wspólne wyjście do miasta. Masz trudne zadanie domowe do odrobienia i 
musisz im odmówić. Co mówisz? 
A) If I were you, I wouldn’t go out. 
B) I’m afraid, I can’t. 
C) I’m really looking forward to my homework. 

55. Rozmawiasz z klientem przez telefon. Musisz zapisać jego nazwisko i prosisz, aby je 
przeliterował. Jak to zrobisz? 
A) Do you know your name? 
B) What a nice name! 
C) Could you spell your name, please? 

56. Zapytaj siostry na co ma ochotę do jedzenia. 
A) Will you regret your choice? 
B) What do you fancy? 
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C) Can you order something? 
57. Jesteś w restauracji i prosisz kelnera o rachunek. Co mu powiesz? 

A) Can I have the bill, please? 
B) Can I place an order? 
C) Can I give you some money? 

58. Rozmawiasz ze znajomymi o filmach. Powiedz im, że nie przepadasz za horrorami. 
A) I’m into horrors, I think. 
B) I’m not keen on horrors. 
C) I won’t regret horrors. 

59. Pracujesz w sklepie odzieżowym. Klientka pyta cię, czy są jeszcze sukienki w kwiatki. Co jej 
odpowiesz?  
A) Sure, you can try this skirt on. 
B) I don’t think it’s the right size. 
C) I’m afraid we’ve got only one left. 

60. Opowiadasz dziadkom, że po lekcjach opiekujesz się psami sąsiadów. Co im mówisz? 
A) After school I look after my neighbours’ dogs. 
B) I don’t mind looking after my dogs. 
C) My neighbours’ dogs will be fine after school. 

61. Upewnij się, że bilet, który kupiłeś, jest ważny w autobusie i tramwaju. 
A) Hi, I’m going to buy a ticket for the tram and the bus. 
B) Sorry, is this ticket going to be alright for the tram and the bus? 
C) Excuse me, shall I go by tram or take the bus? 

62. Zapytaj, jak najłatwiej dojechać na dworzec kolejowy wcześnie rano. 
A) Is it easy to get to the airport early in the morning? 
B) What’s the easiest way to get to the railway station early in the morning? 
C) Would you like to get to the airport in the morning? 

63. Zapytaj, gdzie w okolicy można dobrze i niedrogo zjeść. 
A) Is the food good and cheap around here? 
B) I’d like to eat something good around here. Is it cheap? 
C) Is there a cheap place around here where I can get something to eat? 

64. Nie możesz znaleźć na mapie miejsca, w którym się obecnie znajdujesz. Jak poprosisz o pomoc? 
A) Could you give me a hand with this map? 
B) Is this the map I’m looking for? 
C) I cannot find the map of this place – please help. 

65. Chcesz się poczęstować kanapką kolegi i prosisz go o to. Kolega zgadza się. Co usłyszysz od 
niego? 
A) Do you mean it! 
B) What does it mean? 
C) By all means! 

66. Siostra poprosiła cię, żebyś zwrócił za nią film do wypożyczalni. Co powiesz, oddając film? 
A)  Hi, this video is for my sister. 
B) I’ m returning this movie for my sister. 
C) Can my sister return this movie tomorrow? 

67. Oddajesz kurtkę do pralni chemicznej. Po prasniu kurtks zmienia kolor. Jak zgłosisz reklamację? 
A) This colour doesn’t really suit me. Do you think? 
B) Can I talk to the manager about the colour? 
C) I don’t like the colour. Can I have a different one? 
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68. Twój kolega kichnął. Jak zareagujesz? 
A) Bless you! 
B) Touch your nose! 
C) Have a nice day! 

69. Chcesz zaproponować koledze wspólną wycieczkę do Londynu. Co powiesz? 
A) We are going on a trip to London together. 
B) How about going on a trip to London together? 
C) I wouldn’t like to go on a trip to London without you. 

70. Wraz z koleżanką wybrałeś się do kawiarni. Jak poprosisz o kelnera o herbatę? 
A) I want two teas. 
B) We would like two cups of tea, please. 
C) Would you like sme tea? 

71. Twój znajomy jest zachwycony filmem, który obejrzał w telewizji. Tobie ten film nie spodobał 
się. Jak wyrazisz swoja opinie? 
A) I love horror films. 
B) In my opinion, it wasn’t worth seeing. 
C) You shouldn’t watch scary films.  

72. Rodzina z Anglii zabrała cię na krótka wycieczkę. W jaki sposób podziękujesz im? 
A) I’m so surprised with it! 
B) Thanks a lot and see you soon. 
C) It was a really pleasant trip. Thank you. 

73. Nauczyciel podaje listę słówek do zapamiętania. Nie wiesz, co oznacza jedno słowo. Jak 
poprosisz o wyjaśnienie? 
A)  Sorry, how do you spell this word? 
B) Excuse me, could you explain the meaning of this word? 
C) Can you help me with the dictionary? 

74. Chciałbyś dowiedzieć się, jaki zawód wykonuje znajomy twoich rodziców. Jak go o to zapytasz? 
A) How do you do? 
B) What do you do? 
C) What do you like doing? 

75. Kolega prosi cię o pomoc przy pracy domowe z fizyki. Niestety w tej chwili nie możesz mu 
pomóc. Jak mu odmówisz? 
A) I’m afraid I can’t help you at the moment. 
B) My father was very good at Phisics. 
C) Be careful, please. 

76. Chcesz kupić tanie słuchawki. Jak poprosisz sprzedawcę o pomoc? 
A) I’m looking for cheap headphones. 
B) I’m just looking at some cheap headphones. 
C) Look at these headphones. They’re not expensive. 

77. Przymierzyłeś kurtkę, ale po namyśle zdecydowałeś się jej nie kupić. Co powiesz sprzedawcy? 
A) I’m, sorry, I couldn’t buy it. 
B) I think I’ll leave it. 
C) I’m going to take it back. 

78. W jaki sposób poinformujesz sprzedawcę, że chcesz zwrócić towar? 
A) Could I change it? 
B) I’d like to return this, please. 
C) Here’s your change. 

79. Chcesz poprosić przyjaciela o radę Co powiesz? 



8 
 

A) Could I ask you a personal question? 
B) May I ask you a big favour? 
C) Can I ask your advice about something? 

80. Kolega chce udać się sam w niebezpieczne miejsce. W jaki sposób mu to odradzisz? 
A) Why don’t you go there? 
B) If I were you, I wouldn’t go there. 
C) You don’t have to go there. 

81. Jak poradzisz koledze, żeby wzięła udział w imprezie charytatywnej. 
A)  Are you going to take my advice about the charity event? 
B) I think you should take part in the charity event. 
C) Take my advice and organise the charity event. 

82. Kolega denerwuje się przed testem. W jaki sposób go pocieszysz? 
A) What a pity! 
B) That’s terrible! 
C) Take it easy! 

83. Twoja koleżanka martwi się, bo nie może dodzwonić się do swojej mamy. Co jej powiesz?  
A)  Don’t get angry! 
B) Don’t worry! 
C) I don’t care. 

84. Osoba, od której odebrałeś telefon, prosi cię o rozmowę z tobą. W jaki sposób potwierdzisz, że 
rozmawia z właściwą osobą?  
A) Hold on. 
B) Speaking. 
C) Listening. 

85. Poproś osobę, z którą rozmawiasz przez telefon, aby mówiła trochę głośniej. 
A) Can you call me up? 
B) Could you speak up a bit? 
C) Could you take a message? 

86. Kupujesz bilet w autobusie z lotniska do miasta. Jak poprosisz o bilet tam i z powrotem? 
A) Can I have a single, please? 
B) A return to Cambridge, please. 
C) Tickets, please. 

87. Kierowca prosi pasażerów o okazanie biletów. Co powiesz, podając mu bilet? 
A) Yes, please. 
B) Over there. 
C) Here you are. 

88. Jak zapytasz kierowcę o czas przyjazdu autobusu do centrum miasta? 
A) When is the next bus towards the city centre? 
B) When does it get to the city centre? 
C) What time does it leave for the city centre? 

89. Chcesz usiąść na miejscu obok innego pasażera. Co powiesz? 
A) Is this seat taken? 
B) I’d like an aisle seat, please. 
C) Please take a seat. 

90. W czasie odprawy na lotnisku chcesz poprosić o miejsce przy przejściu. Co powiesz? 
A) Can I have a chair next to the corridor? 
B) May I sit here by the corridor? 
C) Can I have an aisle seat? 
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91. Kolega chce, żebyś pożyczył mu telefon na kilka godzin. Grzecznie odmów. 
A) Not at all. 
B) I’d rather not. 
C) Of course not. 

92. Koleżanka dziękuje ci za pomoc. Co odpowiesz? 
A) Yes, please. 
B) Here you are. 
C) You’re welcome. 

93. Twój nauczyciel zaoferował ci pomoc przy przygotowaniu prezentacji. Podziękuj mu. 
A) Don’t mention it. 
B) It’s my pleasure. 
C) That’s very kind of you. 

94. Koleżanka proponuje ci pomoc, ale uważasz, że dasz sobie radę sama. Co powiesz? 
A) No, thanks, I can manage. 
B) I’m sorry I can’t. 
C)  No problem. 

95. Kolega proponuje ci wspólny trening. Jak odrzucisz propozycję? 
A) Why not? 
B) Thanks, I’m fine. 
C) I’d love to, but I’m tired. 

96. Jak zaproponujesz kolegom wspólne wyjście na mecz? 
A) Must we go and see the match? 
B) Do we go and see the match? 
C) Maybe we could go and see the match? 

97. Twój kolega chciałby pójść z tobą na spacer. Zaakceptuj jego propozycję. 
A) I’d like to but maybe another time. 
B) With pleasure. 
C) It’s my pleasure. 

98. Jesteś w sklepie. Poproś sprzedawcę o parę spodni w innym rozmiarze. 
A) Help me! Give me a larger size. 
B) Excuse me. Do you have these in medium? 
C) They’re small. Get me some more. 

99. Ktoś z twojej rodziny zaprasza cię na zakupy. Jak uprzejmie odmówisz? 
A) You must be joking! 
B) I can’t stand shopping, so no. 
C) I’m sorry, but I’m going to the cinema. 

100. Pracujesz jako sprzedawca. Podchodzi do ciebie klientka z prośbą o zwrot pieniędzy za 
zakupiony towar. Od czego zaczniesz rozmowę? 
A) You’re not getting a refund for that, madam. 
B) There’s nothing wrong with it, madam. 
C) Have you got a receipt, madam? 

101. Chcesz coś przymierzyć w sklepie. Co powiesz? 
A) Where are the changing rooms? 
B) Can I change these clothes, please? 
C) Can I have some change, please?  

102. Brat twojego kolegi wygrał stypendium na studia. Co powiesz koledze? 
A) That’s sok ind of him. 
B) That’s a really good idea. 
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C) Please give him my congrats. 
103. Chcesz zwrócić w sklepie wadliwy towar. Co powiesz sprzedawcy? 

A) Take this back, please. 
B) Can I return this, please. 
C) I want you to return this, please. 

104. Zgubiłeś się w obcym mieście.  Jak poprosisz przechodnia o wskazanie ci drogi do hotelu? 
A) Can you tell me where the Opal Hotel is? 
B) Can you show me the Opal Hotel? 
C) Can you tell me how to visit the Opal Hotel? 

105. Kolega uważa, że należy dbać o środowisko. Jak przyznasz mu rację? 
A) We should protect it! 
B) That’s right! 
C) Don’t worry! 

106. Jak zapytasz znajomego, jak najlepiej dbać o środowisko? 
A) What’s the best way to protect the environment? 
B) Isn’t it a good idea to protect the environment? 
C) Should you protect the environment? 

107. Chcesz, aby znajoma pomogła ci posortować opakowania. Co powiesz? 
A) Could you help me? 
B) Do you want me to help you? 
C) Is it OK to help me, please? 

108. Nie zrozumiałeś, co powiedział kolega. Co powiesz? 
A) I didn’t know that. 
B) Sorry, I don’t understand. 
C) Didn’t you mean that? 

109. Kolega uważa, że pomaganie innym zajmuje dużo czasu. Nie zgadzasz się z tą opinią, 
ponieważ masz inne doświadczenia. Co powiesz? 
A) In my experience, even a few minutes can help someone. 
B) That reminds me that even a few minutes can helps someone. 
C) Anyway, even a few minutes can help someone. 

110. Kolega opowiedział ci o swoim niedawnym wypadku. Jak wyrazisz współczucie? 
A) Oh, wow! 
B) I didn’t mean to hurt you. 
C) I’m sorry to hear that. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


