
Klasa 5a – 11.05.2020 

Lesson 

Topic: „Madame Tussauds” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 98 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 98 (podręcznik). Spójrz na zdjęcia. Czy poznajesz tych sławnych 

ludzi? Czy są prawdziwi? 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 98 (podręcznik). Na podstawie tekstu połącz ludzi z ich 

ulubionymi modelami. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 98 (podręcznik). Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? 

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 100 (podręcznik). Przeczytaj teksty i wybierz właściwą 

odpowiedź: a,b lub c.  

 

Klasa 5a – 13.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 14.05.2020.  

TEST Z TABELKI ZE STRONY 128 – PAST SIMPLE.  

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

Lesson 

Topic: List prywatny – ćwiczenia w pisaniu.  

Proszę o przeczytanie listu ze strony 97 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 97 (podręcznik). Odpowiedz na pytania: Dla kogo to list? Od kogo 

to list? 

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 97 (podręcznik). Uzupełnij podsumowanie dnia Alicji jednym 

słowem w każdej luce. 

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 97 (podręcznik). Przepisz zdania z tabelki do zeszytu. Następnie 

przetłumacz je na język polski.  

Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 97 (podręcznik). Znajdź 5 fraz z zadania 7 w liście Alice i zapisz 

je w zeszycie.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 99 (podręcznik). Uzupełnij luki, aby powstały wyrazy oznaczające 

zawody. 

 

 

 



Klasa 5a – 15.05.2020 

Lesson 

Topic: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 7.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 99 (podręcznik). Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników 

z ramki w czasie Past Simple.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 99 (podręcznik). Uzupełnij tekst czasownikami w nawiasach w 

czasie Past Simple.  

ZADANIE PISEMNE: 

Napisz list do swojego przyjaciela i opowiedz mu o Twoim wspaniałym dniu. Zawrzyj w nim 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1.Where did you go? (Gdzie poszedłeś w tym dniu?) 

2.Who did you go with? (Z kim poszedłeś?) 

3.What did you do in the morning? (Co robiłeś rano?) 

4.Where did you have lunch? (Gdzie jadłeś lunch?) 

5.What did you do in the afternoon? (Co robiłeś po południu?) 

6.Who did you see? (Kogo widziałeś w tym dniu?) 

 

Używaj zwrotów ze strony 97 z podręcznika.  

 

Proszę wykonać te zadania, a następnie przepisać w wordzie lub wiadomości e-mail (abym 

mogła wszystko rozczytać) i wysłać mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do poniedziałku 

18.05.2020. 

Prace będą oceniane!  

 

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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji. 
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