
Klasa 5a – 27.04.2020 

Lesson 

Topic: „Agata and friends” – praca z tekstem.  

Proszę przeczytać tekst ze strony 90 i 91 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka, tłumaczymy je za 

pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 91 (podręcznik). Należy wybrać najlepsze podsumowanie historyjki a, b lub 

c.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 91 (podręcznik). Czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe?  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 91 (podręcznik). Należy dopasować frazy do ich tłumaczeń.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2 p. 39 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne słówka, tłumaczymy je za 

pomocą słownika internetowego. 

 

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 

 

 

Klasa 5a – 29.04.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 30.04.2020. (Uczeń, który nie 

realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Zastosowanie czasu past simple do opisywania zdarzeń z przeszłości.  

Proszę przeczytać tabelkę z Ex. 1 p. 92 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 92 (podręcznik). Należy wpisać odpowiednie formy czasownika w czasie 

Past Simple, aby uzupełnić zdania.  

W tym zadaniu należy uzupełnić luki czasownikami w formie twierdzącej Past Simple. Formę 

przeszłą czasowników regularnych tworzymy dodając końcówkę „-ed”. Form czasowników 

nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć, korzystając z tabelki na stronie 128 na końcu 

podręcznika.  

Ex. 3 p. 92 (podręcznik). Proszę przeczytać tabelkę z tego zadania. Następnie należy napisać 

odpowiednią formę czasowników w czasie Past Simple. Podaję odpowiedzi do sprawdzenia: 

1. danced 

2. arrived 

3. chatted 
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4. jumped 

5. loved 

6. tidied 

7. stepped 

8. copied 

9. lived 

10. phoned   

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 92 (podręcznik). Należy uzupełnić tekst słowami od a-f. Wybrać poprawne 

słowo w każdą lukę. 3 słowa zostały podane dodatkowo. Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek 

tłumaczymy je za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 92 (podręcznik). Napisz zdania o tym, co Ben robił wczoraj. Napisz 

czasowniki we właściwym czasie i dodaj inne potrzebne słowa. Dla ułatwienia podaję polskie 

tłumaczenie zdań: 

1. Ben posprzątał swoją sypialnię wczoraj.  

2. On bawił się ze swoimi przyjaciółmi.  

3. On zadzwonił do swojej babci. 

4. On przeglądał internet.  

5. On rozmawiał/czatował ze swoimi przyjaciółmi.  

6. On oglądał (film na) DVD.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3 p. 40 (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 

 

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

Będziemy realizować lekcję z dnia 29.04.2020.  
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