
Klasa 2b – 01.04.2020 

Lesson 

Topic: Czytanie historyjki.  

Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 48 (podręcznik). Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek 

tłumaczymy je za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o przeczytanie menu ze strony 49 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 46 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają opisy i uzupełniają je imionami 

postaci zgodnie z rysunkami. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie opisów: 

Kim on jest?  

On lubi pizzę. On lubi ser. On nie lubi ryb ani pomidorów. On jest .... 

 

Kim ona jest? 

Ona lubi ryby. Ona nie lubi grzybów ani sera. Ona lubi marchewki. Ona jest ... 

Proszę o zrobienie Ex.10 p.46 (ćwiczeniówka). Uczniowie patrzą na obrazki osób z ćwiczenia 9, które 

nie wystąpiły we wcześniejszych opisach. Uzupełniają zdania wyrazami z ramki oraz imionami postaci 

zgodnie z rysunkami w ćwiczeniu 9.  

Ex. 6 p. 44 (ćwiczeniówka). Proszę przepisać te odpowiedzi (ćwiczymy w ten sposób pisownię tych 

wyrazów): 

She likes peas, salad and tomatoes. 

He doesn’t like onions, salad or tomatoes.  

Ex. 12 p.47 (ćwiczeniówka). Proszę przepisać te odpowiedzi (ćwiczymy w ten sposób pisownię tych 

wyrazów): 

Babcia: 

Can I have fish and peas, please? 

Can I have ice cream? 

Dziadek: 

Can I have chicken and carrots, please? 

Can I have strawberries? 

 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać także proszę być 

systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak 

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  



angielskizdalnie@op.pl 

Klasa 3b – 01.04.2020 

Lesson  

Topic: Czytanie historyjki.  

Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 56 (podręcznik). Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek 

tłumaczymy je za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o przeczytanie 4 ramek z zadania 12 strona 57 (podręcznik). Następnie wpisać prawidłowe 

zwierzęta (z tych 4 na zdjęciach) w każdą ramkę, która je opisuje.  

Mają duże zęby. Potrafią pływać. Jedzą mięso. To są… 

Są małe. Mogą wspinać się na drzewa. Jedzą owoce i nasiona. To są… 

Są brązowe. Mogą biegać bardzo szybko. Jedzą trawę. To są… 

Mają długie nogi. Są żółte i brązowe. Jedzą liście. To są… 

Proszę o zrobienie Ex.8 p.54 (ćwiczeniówka). Uczniowie dobierają pytania do obrazków, wpisując 

właściwe cyfry w kratki obok rysunków. Następnie, zgodnie z obrazkami, piszą odpowiedzi Yes lub 

No.  

Proszę o zrobienie Ex. 9 p.54 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania wyrazami z ramki. 

Następnie, zgodnie z uzupełnionymi zdaniami, rysują w ramce ze znakiem ✓ te rzeczy, które jadają, 

a w ramce ze znakiem X te, których nie jadają.  

I eat – Ja jem 

I don’t eat – Ja nie jem  

Proszę o zrobienie Ex. 10 p.54 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania i zaznaczają w tabelce 

znakiem ✓ zwierzęta, którym odpowiadają poszczególne opisy.  

1. Mają duże zęby. 

2. Jedzą mięso. 

3. Jedzą trawę. 

4. Jedzą owoce. 

5. Potrafią wspinać się na drzewa. 

6. Potrafią biegać bardzo szybko. 

Proszę o zrobienie Ex.11 p.54 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają dialog wyrazami z ramki.  

 

 

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

być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak 

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 



Klasa 4b grupa dziewczyn  – 01.04.2020 

Lesson 

Topic: Rzeczowniki i przymiotniki – opisywanie cech różnych przedmiotów, zwierząt i osób.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 75 (podręcznik). Należy dopasować wyrażenia 1-12 do właściwych 

elementów na obrazku (a-l). Proszę wypisać te słówka do zeszytu i obok napisać tłumaczenie w 

języku polskim. Można korzystać ze słowniczka na końcu książki str. 127 oraz słowników 

internetowych.  

Ex. 3 p. 75 (podręcznik) 

Mamy wypisać przymiotniki z zadania 1 i wypisać przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. Dla 

ułatwienia podaję odpowiedzi do tego zadania (proszę nauczyć się tych przymiotników oraz przepisać 

je do zeszytu): 

quiet – noisy (cichy – głośny) 

thin – fat (chudy – gruby) 

tall – short (wysoki – niski/krótki) 

old – young  (stary – młody) 

fast – slow (szybki – wolny) 

clean – dirty (czysty – brudny) 

Ex. 4 p.75 (podręcznik) 

Układamy zdania z podanych wyrazów (podaję odpowiedzi do tego zadania, proszę przepisać do 

zeszytu): 

1. He's got a fast motorbike – On ma szybki motocykl. 

2. She's got a noisy baby. – Ona ma głośne dziecko. 

3. He's got a thin dog. – On ma chudego psa. 

4. He's got a clean car. – On ma czysty samochód. 

5. He's got a dirty T-shirt. – On ma brudną koszulkę. 

Proszę o zrobienie Ex.1,2,3,4 p. 32 (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 5a – 01.04.2020 

Lesson 

Topic: Pytanie o drogę i wskazywanie drogi – ćwiczenia w mówieniu.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 79 (podręcznik) na podstawie dialogu. Należy odpowiedzieć na pytania. 

Dla ułatwienia podaję tłumaczenia pytań: 

1. Do którego miejsca chce iść Katie? 

2. Gdzie to jest? 

Ex. 2 p. 79 (podręcznik) 

Proszę przepisać te tłumaczenia do zeszytu: 

Go straight on. – Idź prosto. 

Take the first left – Skręć w lewo na pierwszym skrzyżowaniu. 

Take the second right - Skręć w prawo na drugim skrzyżowaniu. 

Go past the park - Przejdź obok parku/Miń park. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 79 (podręcznik) Mamy podpisać diagramy na podstawie Ex. 2 p.79. Dla 

ułatwienia podaję polskie tłumaczenia: 

1. Skręć w prawo na pierwszym skrzyżowaniu 

2. Skręć w prawo na drugim skrzyżowaniu 

3. Skręć w lewo na drugim skrzyżowaniu 

4. Idź prosto 

5. Przejdź obok banku/Miń bank 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 79 (podręcznik) Proszę o dopasowanie sytuacji 1-3 do reakcji a-c.  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. 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 7b grupa chłopców – 01.04.2020 

Lesson 

Topic: Pisanie bloga z zastosowaniem trybu rozkazującego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 75 (podręcznik) Przeczytaj blog Mayi. (Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek 

tłumaczymy je w słowniczku internetowym). Następnie na jego podstawie odpowiadamy na pytania: 

Dlaczego Maya napisała ten post na blogu? Dla kogo są informacje na tym blogu? Jakie porady daje 

Maya na temat pracy w szkole? 

Podaję przykładowe odpowiedzi, dla sprawdzenia: 

Maya wrote this post to help other students survive at school and enjoy it.  

The note is for other students, who may be new at their schools. 

She advices students not to get behind with their work, pay attention in class and do their 

homework.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 75 (podręcznik) Należy uzupełnić kluczowe frazy słówkami z bloga. Proszę 

nauczyć się ich znaczenia. Tłumaczenia key phrases są w ćwiczeniówce na stronie 47.  

Ex. 3 p. 75 (podręcznik) Należy uzupełnić rady wyrażeniami z tekstu. Podaję te wyrażenia, proszę 

zapisać do zeszytu wraz z tłumaczeniem i nauczyć się tych zdań: 

1. Stay confident – Być pewnym siebie 

2. Dress well – Dobrze się ubierać 

3. Don’t get behind with work - Nie zwlekaj z pracą/Nie miej zaległości w pracy 

4. Don’t panic – Nie panikuj 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 75 (podręcznik). Należy uzupełnić zdania słowami z ramki. Dla ułatwienia 

podaję tłumaczenie tych zdań:  

1. Nie bój się mówić, co myślisz. 

2. Nie martw się osobami sprawiającymi problemy.  

3. Organizuj swój czas na naukę.  

4. Nie spóźniaj się na lekcje/Nie przybywaj spóźniony na lekcje.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 26 (ćwiczeniówka) Mamy połączyć wyrażenia i później stworzyć z nich 

zdania. Pamiętajcie, że jak wyrażenie zaczyna się od not, to następnie zdanie tworzymy przy pomocy 

Don’t! Jak forma jest twierdząca to nic nie zmieniamy tylko przepisujemy połączone wyrażenie. Dla 

ułatwienia podaję tłumaczenie tych zdań: 

2.Nie spóźniaj się na lekcje.  

3.Mów po angielsku poza lekcją.  

4.Nie rozmawiaj z kolegami w czasie lekcji.  

5.Powtarzaj na sprawdziany.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 26 Należy uzupełnić tekst po zapoznaniu się ze wskazówkami w ramce. 

Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek tłumaczymy je w słowniczku internetowym.  

 

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 

 


