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I. THE OLD SEA-DOG 
1. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki: 

 

guest-house     one-legged      chest      sword     cliff  

  
● We stopped in  a small  __________ to eat a hot meal. 
● There was a huge  _________ standing in the room. 
● A _________ man came into the cabin. 
● The church was standing on the edge of the  _________. 
● He killed many pirates with that_________. 

. 
 

2. Przetłumacz: 
● fight: 
● niezwłocznie:  
● dziedzic: 

 

II. THE BROWN PACKET 
1. Połącz słówka z odpowiednim oznaczeniem:  

 
1. blackened A. kopyto 
2. strength B. siła 
3. blind C. krzyżyk 
4. hoove D. ślepy 
5. cross E. przyczerniony 

 
 

2. Uzupełnij wyrażenia: 
● _______-boy; 
● quick- ___________; 
● _______ of something; 
● hold one’s _______; 
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III. MY SEA ADVENTURE 
1. Ułóż słowa z rozsypanki: 

● SRUTOCME:  
● VSETANR:  
● ERIDBESC:  
● AIEMING:  
● SIORSUE:  
● ULYCREALF: 

 
2. Przetłumacz wyrażenia na j. angielski.  

● przez przypadek:  
● odkrycie: 
● marynarz: 
● wyprawa: 
● bunt: 
● dokładny: 

IV. SILVER 
1. Uzupełnij zdania odpowiednim słowem z rozdziału: “SILVER”. Ilość liter jest 

podana w nawiasie. 
● The  _______ (4) was sleeping when the ship landed on the beach. 
● Jim didn’t  _________ (9) anyone because it was dark. 
● Apples were in the _________ (6). 
● I hurt my _________ (5) while climbing the mast. 
● Silver’s parrot could  ________ (5). 
● I was so happy when we saw the ________ (6) on the horizon. 

 
 

2. Czy słówka zostały poprawnie przetłumaczone? Wybierz R (right), jeśli 
tłumaczenie jest poprawne, a W (wrong) jeśli tłumaczenie nie jest prawidłowe. 
 

● deck - pokład R/W 
● anchor - lina R/W 
● enemy - kotwica R/W 
● mast - maszt R/W 
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V. THE MAN OF THE ISLAND 
1. Przetłumacz słówka z rozdziału: “THE MAN OF THE ISLAND”  na j. polski: 

● be shipwrecked: 
● canva: 
● cannibal: 
● marron: 
● cruel: 

 
2. Uzupełnij zdania prawidłowym tłumaczeniem polskiego słowa. 

● I’m sure they wanted to porzucić mnie na wyspie me. 
● We will take Ben Gunn na pokład tomorrow. 
● Armata made a lot of noise. 
● They show us a białą flagę because they wanted to negotiate. 
● He took his szpadę and killed a pirate. 
● Ship gun wystrzeliło sinking the boat. 

 

VI. MY SEA ADVENTURE 
1. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki: 

 

shoot      victory     blood     current     covered 

 
● Jim was fighting the _________ in Ben’s boat. 
● All bodies were _________ in blood. 
● It was such a _________! 
● They couldn't ____________ because the cannon was broken. 
● I can’t bare the sight of _________ so I fainted. 

 
2. Przetłumacz słówka na j. angielski: 

● przejąć nad czymś kontrolę: 
● wskazać na: 
● w kierunku: 
● bandaż: 
● bolesny: 
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VII. THE END OF THE ADVENTURE 
1. Uzupełnij zdania odpowiednim słowem z rozdziału drugiego: “THE END OF 

THE ADVENTURE”.Pierwsza litera każdego słowa została podana dla 
ułatwienia. 

● In the morning the T___________ hunt started. 
● Tom was holding a T____________ to light up the cave. 
● I wanted to G____________ the treasure chest. 
● All of the men A ____________ were dead. 
● I don’t know when will the ship L___________ . 
● The C_________ may be broken it doesn’t show the north. 
● There was a big empty H_________ in the ground. 
● I saw a boat on the S_________.  
● My arm hurt because the B_________ was broken. 
● I had a deep W _________ in my leg. 
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Odpowiedzi: 
I. THE OLD SEA-DOG 
1. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki: 

 

guest-house     one-legged      chest      sword 
cliff   

  
● We stopped in  a small  guest-house  

to eat a hot meal. 
● There was a huge  chest standing in 

the room. 
● A one-legged man came into the 

cabin. 
● The church was standing on the edge 

of the cliff. 
● He killed many pirates with that 

sword. 
. 
 

2. Przetłumacz: 
● fight: bić się 
● niezwłocznie: immediately  
● dziedzic: squire 

 

II. THE BROWN PACKET 

1. Połącz słówka z odpowiednim oznaczeniem:  
 
1. blackened A. kopyto 
2. strength B. siła 
3. blind C. krzyżyk 
4. hoove D. ślepy 
5. cross E. przyczerniony 
1. E,  2.B, 3. D, 4. A,  5.C

 
 

2. Uzupełnij wyrażenia: 
● cabin-boy; 
● quick-tempered; 
● handful of something; 
● hold one’s tongue; 

III. MY SEA ADVENTURE 

1. Ułóż słowa z rozsypanki: 
● SRUTOCME: CUSTOMER 
● VSETANR: SERVANT 
● ERIDBESC: DESCRIBE 
● AIEMING: IMAGINE 

● SIORSUE: SERIOUS 
● ULYCREALF: CAREFULLY 

 
2. Przetłumacz wyrażenia na j. angielski.  

● przez przypadek: by accident 
● odkrycie: discovery 
● marynarz: sailor 
● wyprawa: voyage 
● bunt: mutiny  
● dokładny: precise 

IV. SILVER 

1. Uzupełnij zdania odpowiednim słowem z 
rozdziału: “SILVER”. Ilość liter jest podana w 
nawiasie. 

● The  crew (4) was sleeping when the 
ship landed on the beach. 

● Jim didn’t  recognise (9) anyone 
because it was dark. 

● Apples were in the barrel (6). 
● I hurt my elbow (5) while climbing the 

mast. 
● Silver’s parrot could swear (5). 
● I was so happy when we saw the 

island (6) on the horizon. 
 
 

2. Czy słówka zostały poprawnie 
przetłumaczone? Wybierz R (right), jeśli 
tłumaczenie jest poprawne, a W (wrong) jeśli 
tłumaczenie nie jest prawidłowe. 
 

● deck - pokład 
R/W 

● anchor - lina 
R/W 

● enemy - kotwica R/W 
● mast - maszt

R/W 

V. THE MAN OF THE ISLAND 

1. Przetłumacz słówka z rozdziału: “THE MAN 
OF THE ISLAND”  na j. polski: 

● be shipwrecked: być rozbitkiem; 
● canva: płótno żaglowe; 
● cannibal: kanibal; 
● marron: być porzuconym na 

wyspie; 
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● cruel: okrutny; 

 
2. Uzupełnij zdania prawidłowym tłumaczeniem 

polskiego słowa. 
● I’m sure they wanted to maroon me. 
● We will take Ben Gunn aboard 

tomorrow. 
● Cannon made a lot of noise. 
● They show us a flag of truce 

because they wanted to negotiate. 
● He took his spade and killed a pirate. 
● Ship gun fired sinking the boat. 

 

VI. MY SEA ADVENTURE 

1. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki: 
 

shoot      victory     blood     current     covered 

 
● Jim was fighting the current  in Ben’s 

boat. 
● All bodies were covered in blood. 
● It was such a victory! 
● They couldn't shoot   because the 

cannon was broken. 
● I can’t bare the sight of blood so I 

fainted. 
 

2. Przetłumacz słówka na j. angielski: 
● przejąć nad czymś kontrolę: take 

control of something, 
● wskazać na: point to; 
● w kierunku: towards 
● bandaż: bandage 
● bolesny: painful 

  

VII. THE END OF THE ADVENTURE 

1. Uzupełnij zdania odpowiednim słowem z 
rozdziału drugiego: “THE END OF THE 
ADVENTURE”.Pierwsza litera każdego słowa 
została podana dla ułatwienia. 

● In the morning the TREASURE hunt 
started. 

● Tom was holding a TORCH to light up 
the cave. 

● I wanted to GRAB the treasure chest. 
● All of the men ABOARD were dead. 
● I don’t know when will the ship LAND 

. 

● The COMPASS may be broken it 
doesn’t show the north. 

● There was a big empty HOLE in the 
ground. 

● I saw a boat on the SHORE.  
● My arm hurt because the BONE was 

broken. 
● I had a deep WOUND in my leg. 
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