
Klasa 6b – 18.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 18.05.2020. 

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

samodzielnie). 

W każdy poniedziałek w godzinach 11.15-11.45 „spotykamy się” na lekcję angielskiego 

na platformie TEAMS.  

Lesson 

Topic: Ćwiczenie umiejętności pisania w języku angielskim.  

Ex. 6 p. 109 (podręcznik). Przeczytaj akapit rozpoczynający historię i zaznacz poprawną 

odpowiedź. 

Ex. 7 p. 109 (podręcznik). Użyj słowa lub frazy, aby uzupełnić notatki.  

Ex. 8 p. 109 (podręcznik). Przeczytaj informację. Znajdź przykłady mowy niezależnej w 

tekście w ćwiczeniu 6. Napisz je w zeszycie. 

Ex. 9 p. 109 (podręcznik). Użyj mowy niezależnej w poniższych przykładach.  

 

Klasa 6b – 19.05.2020 

Lesson 

Topic: Ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 108 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę 

je przetłumaczyć w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 108 (podręcznik). O ilu tajemniczych stworzeniach wspomina ten 

tekst? 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 108 (podręcznik). Użyj słowa lub frazy, aby uzupełnić zdania.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 108 (podręcznik). Odpowiedz na pytania.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 47 (ćwiczeniówka).  

 

Klasa 6b – 21.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 20.05.2020. 

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

samodzielnie). 

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

Lesson 

Topic: „Sherlock Holmes” – praca z tekstem. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z 

rozdziału 8.  

Ex. 2 p. 110 (podręcznik). Przeczytaj tekst o Sherlocku Holmes. Odpowiedz na pytania.  



Ex. 3 p. 110 (podręcznik). Uzupełnij luki słowami z ramki.  

Ex. 1 p. 111 (podręcznik). Rozszyfruj słowa i zapisz je w zeszycie. Następnie dopasuj słowa 

do właściwych obrazków. 

Ex. 2 p. 111 (podręcznik). Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki. 

Ex. 3 p. 111 (podręcznik). Użyj poprawnej formy czasu present simple lub present 

continuous, aby uzupełnić konwersację.  

Ex. 4 p. 111 (podręcznik). Napisz zdania o dniu wczorajszym. Użyj czasu past simple i past 

continuous.  

Ex. 6 p. 111 (podręcznik). Napisz poprawną formę czasownika z ramki w czasie present 

perfect, aby uzupełnić zdania.  

 

 

 


