
JĘZYK ANGIELSKI 

ZDROWY STYL ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  

– WYBIERAMY NAJLEPSZY PLAKAT. 

Wykonaj zadanie 8 na stronie 57 w podręczniku. Pamięta, że musisz uzasadnić swój wybór 

oraz uzasadnić, dlaczego nie wybrałaś/eś drugiej opcji. Twoje argumenty powinny dotyczyć 

wskazanego tematu (szkolny konkurs dotyczący zdrowego trybu życia). Powinnaś/powinieneś 

podać co najmniej po dwa argumenty uzasadniające twój wybór i co najmniej dwa 

uzasadniające odrzucenie jednego z plakatów. 

W drugiej części zadania udzielasz odpowiedzi na zadane pytania (1 i 2). Odpowiedz pełnymi 

zdaniami (zapisz co najmniej dwa zdania do jednego pytania.) 

Rozwiązania prześlij do mnie na maila km.angielski@wp.pl lub na 

marzec.karolina@zsp4pt.onmicrosoft.com  do 24.05 do godziny 20.00. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI 

ZAPAMIĘTAJ WYJAŚNIONE RÓŻNICE 

 

When do we say 'dish' and when 'meal'?  

(Kiedy mówimy 'dish' a kiedy 'meal'?) 

 

What's the difference between 'dish', 'course', 'meal' and 'food'?  

(Jaka jest różnica między tymi wyrazami?) 

 

Off we go... (No to do dzieła) 

 

First, the basic difference between 'a dish' and 'a meal'  

(Najpierw podstawowa różnica między dish a meal): 
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A dish has 2 meaningsn (a dish ma dwa znaczenia): 

 

1. a plate, bowl, "We have to wash the dishes now" czyli  

naczynie do którego wkładamy jedzenie (talerz, miska, etc) "teraz musimy umyć naczynia" 

2. a plate of food so a tomato soup is a dish czyli potrawa (np. zupa pomidorowa) 

 

Możemy też powiedzieć "a dish of (food)", kiedy odnosimy się np. do talerza zupy.  

("a dish of tomato soup") 

 

A meal is the time of day when you eat (breakfast, lunch, dinner, supper). czyli jest to posiłek (czas 

w którym siadamy do stołu i spożywamy np. śniadanie.  

"Breakfast is the most important meal of the day" 

 

A course is a part of your meal (e.g. an appetizer, main entree or dessert) "let's have a 3 course 

meal.", czyli mówimy o częściach obiadu (np. główne danie) 

"Spaghetti Bolognese is the main course in today's menu" 

 

Food is anything you eat,  czyli ogólnie mówiąc jedzenie (note: food is always uncountable, don't use 

'a' in front of it), w j. angielskim food jest rzeczownikiem niepoliczalnym więc zawsze będzie 

występować w liczbie pojedynczej i nie użyjemy rodzajnika 'a'. 

"We need food and water to live." 

 

Zapamiętaj jeszcze jedną różnicę:  

 

A cuisine is a certain type of food usually depends on a region, czyli tu mówimy o kuchni regionalnej. 

"I love Thai cuisine". 

 

A kitchen is only a place where you cook, a part of a house. 

"Let's go to the kitchen and prepare some food" 

 

Przydatne wyrażenia: 

 

a special dish / - this is a dish which you can do best. My special dish is spaghetti 

bolognese. specjalność szefa kuchni 

 

one-plate meal/dish - if you prepare a meal which is served on one plate like spaghetti, danie na 

jednym talerzu 

 

a local dish - a dish which is served only locally, you can't find it in any other region,  danie 

regionalne 

 

a dish of the day - a specially prepared dish for the specific day 

do the dishes - to wash the plates, bowls, etc 


