
Klasa 4b grupa dziewcząt– 22.04.2020 

 

Lesson 

Topic: Opisywanie członków swojej rodziny z uwzględnieniem danych osobowych, wyglądu, 

osobowości i posiadanych talentów.  

Proszę o przeczytanie tekstu na fioletowo ze strony 83 (podręcznik).  

Ex. 6 p. 83 (podręcznik) (proszę przerysować tabelkę do zeszytu): 

Name Beth 

Height small 

Hair blond 

Eyes brown 

Good at netball 

Personality most of the 
time noisy 
and good 
fun 

 

Proszę o przeczytanie tabelki z zad.7 str. 83 (podręcznik), a następnie wykonać to zadanie. 

Proszę o zrobienie Ex. 10 p.83 (podręcznik). 

Proszę o zrobienie Ex.4,5,6 p.34 (ćwiczeniówka) 

ZADANIE PISEMNE 

Na podstawie tekstu ze strony 83 (o Beth) proszę o opisanie wybranej przez siebie osoby w 40-50 

słowach.  

 

Proszę wykonać te zadania w wordzie lub wiadomości e-mail i wysłać mi na e-mail: 

angielskizdalnie@op.pl do piątku 24.04.2020. 

Prace będą oceniane!  

Odpowiedzi do zadań z ćwiczeniówki proszę również przepisać na komputerze (abym mogła się 

rozczytać) i wysłać mi na e-mail, abym mogła monitorować czy wykonujecie zadania. (same 

odpowiedzi, nie całe zdania!) 

 

Podsumowując należy wysłać mi wykonane: Ex.7 p.83, Ex.10 p.83, (podręcznik) ZADANIE PISEMNE, 

Ex.4,5,6 p.34 (ćwiczeniówka) i to wszystko składa się na ocenę.  

 

 

Klasa 4b grupa dziewcząt – 23.04.2020 

Lesson 
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Topic: „Multicultural Britain” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 84 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex.1,2,3 p. 84 (podręcznik).  

Proszę o przeczytanie e-maila ze strony 86 i odpowiedzieć na pytania z Ex.1 p.86 (podręcznik).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. Będę je sprawdzać także proszę być 

systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

 

Klasa 4b grupa dziewcząt – 24.04.2020 

Lesson 

Topic: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.  

Ex. 1 p. 85 (podręcznik). (Proszę przepisać do zeszytu): 

In picture A the dog is thin, but in picture B the dog is fat. 

In picture A the dog is fast, but in picture B the dog is slow. 

In picture A the car is dirty, but in picture B the car is clean. 

In picture A the baby is noisy, but in picture B the baby is quiet. 

In picture A the man is short, but in picture B the man is tall. 

In picture A the girl has got curly hair, but in picture B the girl has got straight hair. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 85 (podręcznik).  

Przykład: 

2. Has Liam got straight hair? 

Yes, he has.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 85 (podręcznik). 

Przymiotniki dzierżawcze to np. my, your, his, her, our, their. 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p.85 (podręcznik). Proszę wybrać poprawne słowo.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p.87 (podręcznik). Wypiszcie 12 zwierząt, które widzicie na obrazku. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.87 (podręcznik).  
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Proszę o zrobienie Ex. 3 p.87 (podręcznik).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. Będę je sprawdzać także proszę być 

systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 
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