
MY HOME IS MY CASTLE 
pomoc konkursowa 

 

 
 
 

1. Gdzie Twój dom jest ulokowany? 
 
My home is located / situated:  
in the city centre / in the suburbs/ in the 
countryside / in the village / in the forest / at the 
lake / in the farm /  
 

2. Jaki to rodzaj domu? 
 
It a :  
block of flat / tower block/ detached house / semi-
detached house / terraced house / cottage house / 
farm house /  
 
 



3. Podaj szczegóły związane z wyglądem 
zewnętrznym domu i otoczeniem.  

 
My house is: 
big / small / old / new / low / high / (oraz inne przymiotniki 
opisujące dom – sam/a poszukaj w słowniku) 
next to (podaj obok jakich charakterystycznych miejsc w mieście jest twój dom np. the 
school / the cinema / the post office / ) 

The walls are : (podaj kolor) 
It has got … floors / ….. windows /… chimneys 
(podaj ilość) 
It has got a balcony / a terrace / a swimming pool 
/ a basement / an attic/  
It has got …… bedrooms / ….. bathrooms /(napisz ilość 
pomieszczeń w domu) 
 

4. Opisz co znajduje się w Twoim domu? 
 
My house has got …… rooms (podaj ilość pomieszczeń w domu) 
 
Napisz jakie meble, sprzęty znajdują się w Twoim domu.  
 

There is a ……………..  in my kitchen. 
There are ……………..  in my bedroom.  
 
Podaj co znajduje się w Twoim domu, jakim pomieszczeniu? Możesz podawać ilość danych 
mebli, sprzętów, wielkość, kolor. 

np. 
There is a big bed in my bedroom. (W mojej 
sypialni znajduje się duże łóżko) 



There are seven chairs in my kitchen. (W kuchni 
znajduje się 7 krzeseł.  
 

5. Jakie jest twoje ulubione pomieszczenie w 
domu. Uzasadnij dlaczego.  

 
My favourite room is my ……………….. because 
it is ………………., ………………… and 
…………………………. . 
(Uzasadnij podając odpowiednie przymiotniki) 

 
 

       WSKAZÓWKI      : 
 

 Używaj słownika, podręcznika, pomocy konkursowej. 
 Nie używaj tłumacza!! 

 Zdjęcia swojego domu wykonaj samodzielnie przy użyciu 
aparatu lub telefonu komórkowego.  

 Możesz również być na tych zdjęciach.  
 Prace można wykonać w postaci dokumentu utworzonego  

w edytorze tekstu (np. Writer pakietu LibreOffice,  
Word pakietu Microsoft Office), prezentacji (np. Impress 
pakietu LibreOffice, PowerPoint pakietu Microsoft Office). 


