
Klasa 2b – 30.03.2020 

Lesson 

Topic: Nauka nazw warzyw.  

Proszę o przeczytanie zwrotów z Ex. 8 p. 47 (podręcznik) (tych od a do f i słówka w ramce).  

Proszę o przeczytanie ramki z zadania Ex. 9 p.47 (podręcznik). 

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 45 (ćwiczeniówka). Uczniowie odszyfrowują słowa, poprzez litery, które są 

w innej kolejności. Następne wpisują je w ramkę. Są to ulubione składniki, które Remy lubi używać do 

swojej zupy.  

Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 45 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają właściwe zwroty zgodnie z 

informacjami w ćwiczeniu 7. Czyli jeżeli jakieś składniki wystąpiły w zadaniu 7 to Remy lubi je używać 

w zupie, wtedy zaznaczamy „likes”, jednak jeśli wyraz nie wystąpił, wtedy zaznaczamy „doesn’t like”, 

czyli nie lubi tego składnika w swojej zupie.  

 

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 30.03.2020 

Lesson 

Topic: Zwierzęta i ich pożywienie.  

Proszę o zrobienie w zeszycie Ex. 7 p. 54 (podręcznik). Należy wybrać prawidłową odpowiedź 

dotyczącą tego co dane zwierzę je, lub nie je.  

Np. Frogs eat bugs. (Żaby jedzą robaki.) 

Antelopes don’t eat meat  (Antylopy nie jedzą mięsa.) 

Proszę o przeczytanie ramki z Ex. 9 p. 55 (podręcznik). 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 52 (ćwiczeniówka). Uczeń przeprowadza zwierzęta przez labirynt do 

właściwego jedzenia. Następnie uzupełnia zdania, wpisując w luki „eat” (zwierzę coś je) lub „don’t 

eat” (zwierzę czegoś nie je) zgodnie z informacjami odkrytymi w labiryncie.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 53 (ćwiczeniówka). Uczniowie muszą stworzyć słowa z tego co widzą na 

obrazku. Np. patrzymy na banany, wiemy, że banany to owoce i gdy połączymy ze sobą literki, 

wychodzi nam fruit – owoc. Następnie odpowiadają na pytania wpisując w luki odnalezione wyrazy.  

Dla ułatwienia podaję tłumaczenia zdań: 



1. Co jedzą małpy?  

2. Co jedzą żyrafy?  

3. Co jedzą ptaki?  

4. Co jedzą antylopy?  

5. Co jedzą nosorożce? 

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 53 (ćwiczeniówka). Obok właściwej odpowiedzi uczniowie zapisują według 

wzoru pytania dotyczące zwyczajów żywieniowych podanych w ramce zwierząt.  

Czyli tłumaczenie przykładu: 

Co jedzą hipopotamy? Trawę.  

 

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 5a – 30.03.2020 

Lesson 

Topic: Zastosowanie czasownika „to be” w czasie past simple oraz konstrukcji „There was/There 

were” do opisywania przeszłości.  

was/were jest formą przeszłą od czasownika „to be”, czyli jeśli „to be” oznacza „być”, to „was” 

oznacza „byłem/byłam”, np.  

I was at school yesterday – Byłam w szkole wczoraj. 

Zasada jest taka, że „was” występuje z osobami I/he/she/it, czyli pierwsza osoba liczby pojedynczej i 

trzecia osoba liczby pojedynczej, natomiast „were” łączy się z osobami: you/we/you/they, czyli druga 

osoba liczby pojedynczej i cała liczba mnoga.  

Podsumowanie: 

„was” łączy się w twierdzeniach z osobami: I/he/she/it 

„was not” (wasn’t) łączy się w przeczeniach z osobami: I/he/she/it 

„were” łączy się w twierdzeniach z osobami: you/we/you/they 

„were not” (weren’t) łączy się w przeczeniach z osobami: you/we/you/they  

Proszę przeczytać tabelkę z Ex. 1 p. 78 tam macie rozpisany przykład dla każdej osoby.  

 

Ex. 2 p. 78 (podręcznik) Należy napisać „was” lub „were”, aby uzupełnić zdania w swoim zeszycie. 

Robię to zadanie, dla lepszego przyswojenia tematu. Proszę przepisać przykłady do zeszytu.  



Our first lesson yesterday was maths. (Naszą pierwszą lekcją wczoraj była matematyka.) Jest to 3 

osoba liczby pojedynczej, dlatego będzie was.  

I was at home yesterday evening. (Byłem w domu wczoraj wieczorem.) Jest to 1 osoba liczby 

pojedynczej, dlatego was.  

It was very hot yesterday. (Wczoraj było bardzo gorąco.) Jest to 3 osoba liczby pojedyczej, dlatego 

was. 

We were at school yesterday. (Byliśmy wczoraj w szkole.) Jest to 1 osoba liczby mnogiej, dlatego 

were. 

You were late for school this morning! (Spóźniłeś się/Byłeś spóźniony dziś rano do szkoły!) Jest to 2 

osoba liczby pojedynczej, dlatego were.  

My friends were in London last weekend. (Moi przyjaciele byli w Londynie w ostatni weekend.) Jest 

to 3 osoba liczby mnogiej (moi przyjaciele-oni), dlatego were.  

 

Proszę o przeczytanie tabelki z Ex. 4 p. 78 (podręcznik) o „There was” i „There were”.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 78 (podręcznik). Uzupełniamy zdania „There was” lub „There were”. 

Proszę zwracać w tym zadaniu uwagę na osoby jakie występują w zdaniu.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 78 (podręcznik). Należy uzupełnić opis wakacji Toma słowami z ramki. 

Należy użyć tylko 3 słów. Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek tłumaczymy je w słowniczku 

internetowym.  

 

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 34 (ćwiczeniówka).  

 

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 6b – 30.03.2020 

Lesson 

Topic: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 85 Należy wybrać odpowiedni czasownik z ramki, aby uzupełnić zdania. Dla 

ułatwienia podaję tłumaczenia zdań: 

1. Mogę pożyczyć od Ciebie 2 funty? Jestem głodny i chcę kupić kanapkę. 

2. Przepraszam, ile kosztują te żółte ołówki? 



3. Chcę nową deskorolkę, ale nie stać mnie na nią. Deskorolki są drogie! 

4. Mój wujek zamierza kupić nowy komputer.  

5. Czy odkładasz/oszczędzasz coś ze swojego kieszonkowego każdego tygodnia? 

6. Mogę pożyczyć Ci 5 funtów na bilet na pociąg. Czy mógłbyś, proszę, oddać mi je w 

poniedziałek?  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 85. Należy napisać formę twierdzącą, przeczącą lub pytania od „going to” 

aby uzupełnić dialog. Dla ułatwienia przypominać jak wygląda konstrukcja „be going to”: 

Twierdzące: Osoba + odmieniony czasownik „be” + going to + podstawowa forma czasownika 

Przeczące: Osoba + odmieniony czasownik „be” + not + going to + podstawowa forma czasownika 

Pytania: Odmieniamy czasownik „be” + osoba + going to + podstawowa forma czasownika 

Czasownik „to be” odmienia się w następujący sposób: 

I am 

You are  

He/she/it is  

We/you/they are  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 85. Należy uzupełnić zdania „will” i czasownikiem z ramki. 

Np. 1. Do you want chips or salad? 

I will have salad, please. 

Dla ułatwienia podaję tłumaczenie zdań: 

2.Nie mogę otworzyć drzwi. 

Pomożemy Ci.  

3.Wyniki z tych egzaminów nie są zbyt dobre.  

Będę pracować ciężej w przyszłym roku, obiecuję.  

4.Dzwoni Ci telefon.  

Odbiorę go.  

5.Na zewnątrz pada śnieg.  

Pożyczę Ci szalik. 

6.Gorąco mi i chce mi się pić.  

Zrobię Ci zimnej lemoniady.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 85. Należy połączyć zdanie z obietnicą. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie 

zdań: 

1. Mamy dużo zadane do domu z angielskiego. Ale jeśli odrobimy to razem, to nie zajmie nam 

dużo czasu.  

2. Impreza ma zacząć się o 6. Nie martw się. Nie spóźnię się! 

3. Mam świetne wiadomości. Nie uwierzysz! 

4. Otwórz usta i powiedz „Ah”. W porządku. Nie będzie bolało!  

 

Te zadania proszę wykonywać 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 

 

 


