
Klasa 6b – 04.05.2020 

Lesson 

Topic: Wyposażenie domu.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 101 (podręcznik). Dopasuj wyrazy w ramce do zdjęć (1-15). 

Proszę o przetłumaczenie wszystkich słówek za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex.1,2,4,5 p. 43 (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 

 

 

 

Klasa 6b – 05.05.2020 

Lesson 

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

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 102 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka 

tłumaczymy je w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 103 (podręcznik). Należy odpowiedzieć na pytania dotyczące 

tekstu. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 103 (podręcznik). Znajdź te zdania w historyjce. Do czego 

odnoszą się czerwone słowa? 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 103 (podręcznik). Znajdź w historyjce frazy o tym samym 

znaczeniu.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 103 (podręcznik). Znajdź przymiotniki w historyjce i zapisz je.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 103 (podręcznik). Dopasuj przymiotniki z ćwiczenia 5 do ich 

przeciwieństw z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 43 (ćwiczeniówka).  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2 p. 44 (ćwiczeniówka).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać 

także proszę być systematycznym w ich wykonywaniu.  

mailto:angielskizdalnie@op.pl


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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

 

 

Klasa 6b – 07.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 06.05.2020.  

 

TEST Z TABELKI ZE STRONY 128 – PAST PARTICIPLE (3 forma czasownika).  

Jeśli uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w teście na platformie teams z ważnych 

powodów, proszę pisać do mnie na maila indywidualnie, wtedy określimy formę 

zaliczenia testu.  

 

 

W każdą środę w godzinach 9.00-9.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.  

 

mailto:angielskizdalnie@op.pl

