
Klasa 6b – 27.04.2020 

Lesson 

Topic: „Have a good sleep” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 96 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 96 (podręcznik). Należy uzupełnić zdanie poprawnym słowem na 

podstawie tekstu.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 96 (podręcznik). Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 96 (podręcznik). Proszę odpowiedzieć na te pytania.  

Proszę o zrobienie Extra Steps p. 96 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2 p. 41 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne słówka tłumaczymy je za 

pomocą słownika internetowego.  

 

Proszę o nauczenie się tabelki ze strony 128 (powtarzamy Past Simple i tłumaczenie oraz trzeba 

nauczyć się Part participle) do dnia 07.05.2020 (możliwe, że utworzymy jakiś test  online, jeszcze się 

zastanowię).  

 

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 – 28.04.2020 

Lesson 

Topic: Służby ratunkowe.  

Proszę o otworzenie książki na stronie 98 (podręcznik). Mamy tam grę w zad. 2. Nas będzie 

interesować tabelka umieszczona pod grą. Proszę przeczytać te zdania, jeśli są jakieś trudne wyrazy 

to tłumaczymy sobie słówka, a następnie mamy określić do jakich służb byśmy zadzwonili w danej 

sytuacji.  

Do wyboru mamy:  

Ambulance – karetka pogotowia 

Police – policja 

Fire department – straż pożarna 

mailto:angielskizdalnie@op.pl


Przykład: 

7. Dziecko ma bardzo wysoką gorączkę.  

Czyli w tej sytuacji należy zadzwonić po karetkę, więc piszemy: 

I’ll call the ambulance.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 42 (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 6b – 30.04.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 29.04.2020. (Uczeń, który nie 

realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat samodzielnie).  

 

Lesson 

Topic: Ćwiczenie umiejętności pisania w języku angielskim.  

Proszę o przeczytanie e-maila ze strony 97 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 97 (podręcznik). Należy napisać krótkie odpowiedzi do pytań na podstawie 

przeczytanego e-maila Joanny.  

Proszę o przetłumaczenie 3 fraz z Ex. 6 p. 97 (podręcznik) i zapisanie ich w zeszycie.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 97 (podręcznik). Należy wpisać frazy z zadania 6 w odpowiednie miejsce w 

tabeli.  

 

 

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

realizować lekcję z dnia 30.04.2020.  

 

 


