
Klasa 5a – 04.05.2020 

Lesson 

Topic: Rozmowy telefoniczne – ćwiczenia w mówieniu, odgrywanie dialogów.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 93 (podręcznik). Proszę o przeczytanie dialogu. Które zdanie jest 

prawdziwe 1 czy 2? 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 93 (podręcznik). Uzupełnij dialog słowami z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 93 (podręcznik). Proszę o przeczytanie wypowiedzi z ramki (1-3) i 

dopasowanie odpowiednich reakcji do nich (a, b lub c).  

 

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 5a – 06.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 07.05.2020. 

(Uczeń, który nie realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat 

samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Zastosowanie czasu past simple w opisywaniu przeszłych wydarzeń w oparciu o 

historyjkę obrazkową „The Superfriends”. 

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 94 (podręcznik). Połącz czasownik w formie podstawowej z jego 

formą w czasie Past Simple.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 94 (podręcznik). Napisz odpowiednią formę czasowników z 

nawiasów w czasie past simple, aby uzupełnić zdania. Napisz prawdziwe zdania o sobie.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 94 (podręcznik). Co Harry robił w ostatni weekend? Napisz zdania 

w zeszycie używając czasowników z ramki. 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 94 (podręcznik). Napisz odpowiednią formę czasowników z 

nawiasów w czasie past simple, aby uzupełnić słowa piosenki.  

Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 95 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka 

proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 95 (podręcznik). Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? 
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Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 95 (podręcznik). Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika 

z ramki w czasie past simple.  

 

 Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. 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 

 

W każdy czwartek w godzinach 9.45-10.15 „spotykamy się” na platformie TEAMS.  

 

 

 

Klasa 5a – 08.05.2020 

Lesson 

Topic: „Nicolaus Copernicus”, „Two famous Poles”, „My aunt’s job” – praca z tekstami.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 96 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 96 (podręcznik). Należy wybrać prawidłową odpowiedź na 

pytania na podstawie przeczytanego tekstu.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2 p. 41 (ćwiczeniówka).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 42 (ćwiczeniówka).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. 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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