
Klasa 2b – 15.04.2020 

Lesson 

Topic: Nauka nazw elementów krajobrazu.  

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słów: 

river - rzeka 

forest - las 

mountain - góra 

field - pole 

lake - jezioro 

town – miasto, miasteczko 

Proszę o przeczytanie piosenki ze strony 53 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie podpisują rysunki wyrazami z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania, patrzą na rysunki i piszą 

literę a, jeśli zdanie opisuje rysunek a, lub literę b, jeśli zdanie opisuje rysunek b.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania, patrzą na rysunek i piszą Yes, 

jeśli zdanie jest z nim zgodne, lub No, jeśli nie jest.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają w podanych zdaniach There’s lub 

There are. Następnie rysują scenkę zgodnie z informacjami zawartymi z zdaniach.  (There’s – liczba 

pojedyncza, There are - liczba mnoga). 

 

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w ćwiczeniówce i wysłał mi 

na e-mail: angielskizdalnie@op.pl    do piątku 17.04.2020. 

Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.  

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

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 



Klasa 3b – 15.04.2020 

Lesson 

Topic: Powtórzenie poznanego słownictwa.  

Proszę o zrobienie Ex. 12 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają opisy i łączą je z odpowiednimi 

rysunkami. Następnie uzupełniają luki w opisach wyrazami z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie dorysowują na obrazkach brakujące 

elementy (zęby, dziób). Następnie czytają opis i zaznaczają znakiem ✓ ten rysunek, który odpowiada 

opisowi.  

Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 57 (ćwiczeniówka). Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie 

odpowiadają na pytania według wzoru.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie znajdują i zakreślają w ciągu liter nazwy 

rzeczy, które jedzą zwierzęta, oraz łączą je z właściwymi rysunkami. Następnie rysują w ramce 

brakującą ilustrację.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozszyfrowują wiadomości i zapisują 

rozwiązania.  

(Pierwszą mamy rybkę, a rybka ma przyporządkowaną literkę L, więc wyraz zaczyna literka L itd.) 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie 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 – 15.04.2020 

Lesson 

Topic: Określanie przynależności przedmiotów za pomocą przymiotników dzierżawczych i zaimków 

wskazujących.  

Przypomnienie: 

Przymiotników dzierżawczych (possessive adjectives) używamy do wyrażania czyjegoś posiadania. 

Są to: my (mój), your (twój), his (jego), her (jej), its (tego), our (nasz), your (wasz), their (ich).  

Po przymiotnikach dzierżawczych występuje bezpośrednio rzeczownik (It’s my pen – To mój 

długopis).  

Zaimka „these” używamy, żeby wskazać wiele rzeczy albo osób, które są blisko. Zaimka „those” 

używamy, żeby wskazać wiele rzeczy albo osób, które są daleko.  

Proszę o przeczytanie tabelki z zad. 1 strona 80 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex.2 p.80 (podręcznik). Należy wybrać prawidłowy wyraz. Dla ułatwienia podaję 

tłumaczenia zdań: 

1. Czy masz mój ołówek? 

2. Mam brata. Jego imię to Tom. 

3. Nasz samochód jest bardzo głośny. 

4. Mama Emmy ma 38 lat. Jej tata ma 40 lat. 

5. To jest nasz pies. Nazywa się Rover. 

6. W ich klasie jest bardzo cicho. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p.80 (podręcznik). Należy uzupełnić luki przymiotnikami dzierżawczymi. Dla 

ułatwienia podaję tłumaczenie tekstu: 

Cześć Danka,  

Moje imię to Sam. Jestem twoim nowym korespondencyjnym przyjacielem. Moje włosy są czarne, a 

moje oczy niebieskie. Mam brata i siostrę. Ich imiona to Peter i Sarah. Sarah ma niebieskie oczy, 

podobnie jak ja, ale jej włosy są brązowe. Peter i ja jesteśmy bliźniakami. Jesteśmy w tej samej klasie 

w szkole. Naszą nauczycielką jest panna Smith. Moja rodzina ma psa. Nazywa się Dicky. Masz jakieś 

zwierzęta?  

Napisz wkrótce. Sam 

Ex.4 p.80 (podręcznik) (proszę przepisać odpowiedzi do piosenki, a następne przeczytać całą 

piosenkę) 

1. my 

2. your 

3. his 

4. her 

5. our 

6. their  

Proszę o przeczytanie tabelki z zad. 5 strona 80 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 80 (podręcznik).  



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

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 81 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 10 p.81 (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 – 15.04.2020 

Lesson 

Topic: Opis miasta lub miejscowości – ćwiczenia w pisaniu.  

Proszę przeczytać tekst z zad. 5 str. 83 (podręcznik). Jeśli jakieś słówka są niezrozumiałe proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 83 (podręcznik). Przeczytaj informację. Następnie dopasuj cztery poniższe 

tematy do czterech akapitów w tekście. (Czyli musimy określić o czym dany akapit jest i dopasować 

do niego odpowiedni temat).  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 83 (podręcznik). Dopasuj poniższe zdania do tematów z ćwiczenia 6. 

Przykład: 

1. Plaza jest najdroższym miejscem w mieście, w którym można się zatrzymać.  

Czyli będzie to temat c – hotele. 

Proszę o zrobienie Extra Steps p. 83 (podręcznik). Zapisz w zeszycie przykłady miejsc w mieście 

związanych z czynnościami z ramki (po dwa przykłady do każdej czynności). 

Proszę o zrobienie Ex. 1, 2 p. 86 (podręcznik). Jeśli jakieś słówka są niezrozumiałe proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego. 

 



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 – 15.04.2020 

Lesson 

Topic: Utrwalenie materiału z rozdziału 6.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 77 Znajdź siedem czasowników w tabelce. Każdy czasownik ma inny kolor. 

Następnie użyj czasowników, aby uzupełnić frazy dotyczące przetrwania.  

 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.77 Co jest w namiocie? Dodaj samogłoski (a, e, i, o oraz u) do wyrazów w 

tym zadaniu, aby znaleźć sprzęt do przetrwania.  

Zadanie pisemne: 

Właśnie wróciłeś z obozu przetrwania. Napisz wpis na blogu w języku angielskim, w którym: 

• Opiszesz miejsce, w którym się znajdowałeś 

• Opiszesz, w jaki sposób spędziłeś czas na obozie 

• Doradzisz, co należy zabrać na obóz 

• Poinformujesz co Ci się najbardziej oraz najmniej podobało 

• Podasz najważniejszą radę, jak przetrwać taki obóz  

 

Proszę przepisać te zadania w wordzie lub wiadomości e-mail (abym mogła się rozczytać) i wysłać mi 

na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do piątku 17.04.2020. 

Prace będą oceniane!  

 

Odpowiedzi na zadania proszę również przepisywać do zeszytu lub drukować i wklejać. Jeśli będziecie 

mieć wszystko w jednym miejscu to łatwiej będzie Wam później powtarzać do testów czy 

egzaminów.   

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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji. 

 


