
Klasa 2b – 08.04.2020 

Lesson 

Topic: Easter. Lekcja kulturowa.  

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słówek: 

1. nest - gniazdo 

2. basket - koszyk 

3. bench - ławka 

4. sweets – słodycze 

5. chocolate egg – jajko z czekolady 

6. flowers – kwiaty 

Proszę o przeczytanie piosenki ze strony 71 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p.69 (ćwiczeniówka). Uczniowie kolorują jajka na rysunku według legendy. 

Następnie uzupełniają zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.69 (ćwiczeniówka). Uczniowie znajdują drogę do jajka przez labirynt i 

odpowiadają na pytanie (Kto ma jajko?).  

Proszę rozwiązać poniższą krzyżówkę: 



 

 

 

 

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

być systematycznym w ich wykonywaniu. Krzyżówkę można wydrukować i wkleić do zeszytu. 

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 – 08.04.2020 

Lesson 

Topic: Easter. Lekcja kulturowa.  

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słówek: 

7. nest - gniazdo 

8. basket - koszyk 

9. bench - ławka 

10. sweets – słodycze 

11. chocolate egg – jajko z czekolady 

12. flowers – kwiaty 

 

Proszę o przeczytanie piosenki: 

 



Proszę o zrobienie Ex. 1. Uczniowie kolorują jajka na rysunku według legendy. Następnie uzupełniają 

zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem.  

 

Proszę o zrobienie Ex. 2. Uczniowie znajdują drogę do jajka przez labirynt i odpowiadają na pytanie 

(Kto ma jajko?).  

 

Proszę rozwiązać poniższą krzyżówkę: 



 

 

Te zadania proszę wydrukować i wkleić do zeszytu (w wyjątkowych sytuacjach jeśli nie ma w domu 

drukarki to zapisujemy same odpowiedzi w zeszycie). 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 dziewcząt – 08.04.2020 

Lesson 

Topic: Pytania o wygląd z czasownikiem „have got”. 

Proszę o przeczytanie tabelki ze str. 78 (podręcznik).  

Konstrukcja pytania z czasownikiem „have got” wygląda następująco: 

„Have/Has” + Osoba (I/you/he/she/it/we/they) + „got” + „rzecz o którą pytamy”. 

Żeby udzielić krótkiej odpowiedzi na pytania z czasownikiem „have got” należy wpisać „Yes”, 

osobę i „have/has” albo „No”, osobę i przeczącą formę „haven’t/hasn’t”.  

Przykład: 

Have I got big ears? – Czy ja mam duże uszy? 

Yes, I have. / No, I haven’t.  – Tak, mam. / Nie, nie mam.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 78 (podręcznik). Jeśli nie rozumiecie jakiś słówek proszę tłumaczyć sobie 

słówka w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p.78 (podręcznik). Należy uzupełnić pytania formami „Have got” i „Has got”. 

Napisz w zeszycie pełne pytania i dopisz odpowiedzi zgodne z prawdą.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3 p. 34 (ćwiczeniówka).  

Ex. 1 p.79 (podręcznik). Proszę o przepisanie odpowiedzi do tego zadania do zeszytu. Następnie 

proszę przeczytać cały uzupełniony dialog. Jeżeli nie rozumiemy jakiś słówek z dialogu należy 

przetłumaczyć je w słowniku internetowym. 

1. Really? 

2. What about you? 

3. That’s nice. 

4. I’m not sure.   

Proszę wybrać prawidłową odpowiedź w Ex. 5 p.79 (podręcznik).  

 

 

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 – 08.04.2020 

Lesson 

Topic: Praca z przeczytanymi tekstami – „Ghost Town”, „The Superfriends”, „Bekonscot”. 

Proszę o przeczytanie dialogu ze strony 81 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę 

tłumaczyć w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 8 p.81 (podręcznik). Należy wybrać prawidłowe słowo, aby zdania były zgodne 

z tekstem.  

Ex. 9 p. 81 (podręcznik). Należy przekształcić te pytania na czas Past Simple oraz odpowiedzieć na nie. 

Podaję odpowiedzi, aby można było sobie sprawdzić:  

1. Where was Birdy? She was in the city centre. 

2. Was there a message from her? Yes, there was. 

3. Where were the SuperFriends in frame 1? They were at home.  

4. Where was the newspaper seller at half past two? He was in the city centre.  

5. Was he a robot? Yes, he was.  

6. Where was Dr Terrible? Captain Fantastic thinks he knows.  

 

1. Gdzie była Birdy? Była w centrum miasta. 

2. Czy była od niej wiadomość? Tak, była. 

3. Gdzie byli „SuperFriends” w pierwszym dialogu/ramce? Byli w domu. 

4. Gdzie był sprzedawca gazet o wpół do trzeciej? Był w centrum miasta. 

5. Czy był robotem? Tak, był. 

6. Gdzie był Dr Terrible? Kapitan Fantastyczny uważa, że wie. 

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 82 (podręcznik). Trudne słówka proszę przetłumaczyć za 

pomocą słownika internetowego. Następnie proszę odpowiedzieć na pytania z Ex. 1 p.82. Podaję 

odpowiedzi, proszę sobie sprawdzić.  

1. What is a ‘ghost town’? 

It’s an old town without many people in it because most of the population left. 

2. Why was Jerome busy in the past?  

Jerome was busy in the past because there was gold and silver in the hills near the town.  

3. Why is it a ‘ghost town’ now? 

Jerome is a ghost town now because there is no more gold or silver in the hills and people 

moved away.  

 

1. Co to jest „miasto duchów”? 

To stare miasto bez wielu ludzi w nim, ponieważ większość mieszkańców opuściła je. 

2. Dlaczego Jerome był zajęty (pełen ludzi) w przeszłości? 

Jerome było zajęte (pełne ludzi) w przeszłości, ponieważ na wzgórzach w pobliżu miasta było 

złoto i srebro. 

3. Dlaczego teraz jest to „miasto duchów”? 

Jerome jest teraz miastem duchów, ponieważ na wzgórzach nie ma już złota ani srebra i 

ludzie się wyprowadzili. 

 



Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 82 (podręcznik). Należy znaleźć numery i daty w tekście i uzupełnić 

zdania.  

 

Proszę o zrobienie Ex.1, 2 p. 35 (ćwiczeniówka).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 36 (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 7b grupa chłopców – 08.04.2020 

Lesson 

Topic: SKILLS TRAINER 6 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 6.  

Ex. 1 p. 78 (podręcznik) Proszę przepisać te wyrażenia do zeszytu i nauczyć się ich! 

have an argument – kłócić się 

survive an argument – przetrwać kłótnię 

win an argument – wygrać spór/kłótnię 

talk about a problem – przedyskutować problem 

resolve a problem – rozwiązać problem 

misunderstand somebody – źle kogoś zrozumieć 

be cross with somebody – być z kimś pokłóconym, być złym na kogoś 

be angry about something – być złym o coś  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 78 (podręcznik). Należy przeczytać tekst  i uzupełnić luki (1-4) zdaniami (a-

e). Jedno zdanie jest podane dodatkowo. Jeśli nie rozumiecie jakiś słówek proszę je przetłumaczyć za 

pomocą słownika internetowego.  

Ex. 4 p.78 (podręcznik). Podaję odpowiedzi do tego zadania, abyście mogli sobie sprawdzić. Proszę 

przepisać je do zeszytu. Należy uzupełnić drugie zdanie tak, aby miało to samo znaczenie co pierwsze. 

Należy użyć podanych słówek i nie zmieniać ich formy.  

1. You must always remember to bring your torch.  

2. You must be quiet in the park. 

3. I’m not keen on posting photos on social media.  

Podaję również tłumaczenia zdań: 



1. Nigdy nie zapominaj, żeby zabrać latarkę. 

Musisz zawsze pamiętać, żeby zabrać latarkę. 

2. Nie powinno się być głośnym w parku. 

Musisz być cicho w parku. 

3. Nie lubię wrzucać zdjęć na media społecznościowe. 

Nie lubię/nie jestem chętny żeby wrzucać zdjęć na media społecznościowe.  

 

Ex. 5 p.78 (podręcznik). Podaję odpowiedzi do tego zadania, abyście mogli sobie sprawdzić. 

Proszę przepisać do zeszytu. To zadanie dotyczy tego samego, co zadanie 4.  

 

1. I’m not mad about spending my free time indoors. 

2. I could play the piano when I was five. 

3. This car is the best car in the world.  

4. It’s important to wear a hat when you’re in the sun. 

5. You should carry a first – aid kit when you’re travelling.  

Podaję również tłumaczenia zdań: 

1. Nie lubię spędzać czasu wolnego na zewnątrz. 

Nie przepadam za spędzaniem czasu wolnego na zewnątrz. 

2. Zacząłem grać na pianinie, kiedy miałem 5 lat. 

Potrafiłem grać na pianinie, kiedy miałem 5 lat. 

3. Ten samochód jest lepszy niż jakikolwiek inny samochód na świecie. 

To jest najlepszy samochód na świecie.  

4. Powinieneś nosić kapelusz kiedy jesteś na słońcu. 

Ważne jest, żeby nosić kapelusz, kiedy jesteś na słońcu. 

5. Dobrym pomysłem jest mieć apteczkę, kiedy podróżujesz. 

Powinieneś mieć apteczkę, kiedy podróżujesz.  

 

Proszę o zrobienie Ex. 6 p.79 (podręcznik). Należy wybrać poprawną odpowiedź. 

Proszę o zrobienie Ex.7 p.79 (podręcznik). Dla każdej sytuacji wybierz poprawną odpowiedź.  

 

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 

 


