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Date: 2nd June 2020 

Class: 6 

Subject: Z czego to jest zrobione? Rodzaje tworzyw  i materiałów. 

 

  

READ AND LISTEN 

SB, TASK 1/92 

Read and listen CD 2/29. What is this flag made of? 

 

SB, TASK 2/92 

Name the things in the pictures. Use the words in the text. 

 

 

Coraz większa liczba krajów wprowadza zakaz korzystania z 

produktów plastikowych. Podyktowane jest to troską o środowisko. 

Plastik, z racji swojej popularności i jednorazowości przy 

jednoczesnym długim czasie rozkładu, stał się prawdziwym 

zagrożeniem dla zwierząt. Oceany, morza, rzeki są mocno 

zanieczyszczone. Świat, zwracając się w stronę ekologii, rezygnuje  

z używania jednorazowych plastikowych produktów, szukając bardziej 

ekologicznych rozwiązań. 
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SB, TASK 3/92 

Read the two texts and choose the correct answer. 

1 Both texts are about: 

     a the USA.   b recycling.   c travelling. 

2 The American flag has: 

    a plastic cups.   b stars and triangles.   c blue, white and red elements. 

3 Both texts mention 

   a the history of the flag.    b the name of the flag.   c famous Americans. 

 

SB, TASK 4/92 

Read the text above again and answer the questions. 

1 What are flags usually made of? 

2 Why is this flag different? 

3 What did the farmer want to show in an unusual way? 

4 What have some people used to make stools? 

5 What can we make with glass jars? 

6 What can we use to make jewellery? 

 

VOCABULARY 

Materials:  

 cardboard  

 fabric  

 glass  

 leather  

 metal  

 paper  

 plastic  

 rubber  

 stone 

 wood (wooden) 
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Size, shape and quality:  

 colourful  

 flexible 

 hard  

 heavy  

 light  

 matt  

 plain  

 round 

 shiny  

 soft  

 square  

 stiff  

 thick  

 thin 

 

SB, TASK 5/93 

Name the things in the pictures. Say what they are made of. 


