
Klasa 2b – 06.04.2020 

Lesson 

Topic: Opisywanie posiłków.  

Proszę o zrobienie Ex.18 p. 51 (podręcznik). Patrząc na tabelkę, uczniowie wypisują po kolei zdania o 

tym co lubi i czego nie lubi Colette i Linguini. Proszę, aby każdy produkt został opisany. Przykład: 

Colette doesn’t like mushrooms. Linguini likes mushrooms.  

Colette likes soup. Linguini doesn’t like soup.  

Proszę o zrobienie Ex. 13 p.48 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozszyfrowują słowa z podanych literek. 

Następnie zakreślają w każdej ramce nazwy dwóch produktów, które lubią.  

Proszę o zrobienie Ex. 14 p.48 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania zgodnie z informacjami 

w ćwiczeniu 13.  Dła ułatwienia tłumaczenie zdań:  

Na śniadanie lubię… i …. 

Na lunch lubię …. i ….. 

Na obiad lubię …. i ….. 

Proszę o zrobienie Ex. 15 p.49 (ćwiczeniówka). Uczniowie pytają innych o produkty spożywcze, które 

lubią (członków rodziny można spytać ☺ ). Pytają: „Do you like mushrooms?” „Do you like fish?” itd. 

Zgodnie z odpowiedziami rysują w tabelce smutne lub uśmiechnięte buźki. Następnie uzupełniają 

zdania zgodnie z tabelką.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p.76 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozszyfrowują wiadomość i zapisują 

rozwiązanie. (Patrzymy sobie na rybę i na legendę, ryba w legendzie ma literkę „s”, więc ją 

wpisujemy, następnie cebula ma literkę „h”, więc ją wpisujemy itd.) 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.76 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, odczytują hasło i 

uzupełniają zdanie.  

 

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 3b – 06.04.2020 

Lesson 

Topic: Zwierzęta mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne – praca z tekstem.  

Proszę zapisać do zeszytu słówka: 

carnivores – (zwierzęta) mięsożerne, mięsożercy 

herbivores – (zwierzęta) roślinożerne, roślinożercy 

omnivores – (zwierzęta) wszystkożerne, wszystkożercy 

sharp teeth – ostre zęby 

flat teeth – płaskie zęby  

beak – dziób 

Proszę przeczytać teksty ze strony 58 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka, proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex.15 p.58 (podręcznik) na podstawie tekstów. Należy określić, czy podane zdania 

są prawdziwe czy fałszywe. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. Dla ułatwienia podaję tłumaczenia 

zdań:  

1. Antylopy mają ostre zęby. 

2. Lwy mają płaskie zęby. 

3. Małpy mają ostre i płaskie zęby. 

4. Ptaki nie mają zębów. 

Proszę o zrobienie Ex. 17 p.59 (podręcznik). Uczniowie uzupełniają zdania wyrazami z nawiasów, tak, 

aby zdania dotyczące tego co jedzą i czego nie jedzą zwierzęta były prawdziwe.  

Proszę o zrobienie Ex. 18 p.59 (podręcznik). Uczniowie rysują w zeszytach swoje ulubione zwierzę w 

czasie posiłku i opisują ten rysunek w języku angielskim podobnie do przykładu w ćwiczeniu 18. (Jak 

zwierzę wygląda, co je, czego nie je, czy jest mięsożercą, roślinożercą czy wszystkożercą).  

 

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 5a – 06.04.2020 

Lesson 

Topic: Zastosowanie czasownika „to be” w czasie przeszłym.  

Proszę o przeczytanie tabelki Ex. 1 p.80 (podręcznik). 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.80 (podręcznik). Napisz przeczenia czasownika „be” w czasie past simple, 

aby uzupełnić zdania. 

Dla przypomnienia: 

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

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

Proszę o zrobienie Ex. 3 p.80 (podręcznik). Napisz pytania z „Was” lub „Were” na podstawie 

punktów. (Bez odpowiedzi, same pytania) 

Dla przypomnienia: 

W czasie Past Simple „to be” może przybierać dwie formy w zależności od osoby, z którą się łączy. 

W pytaniach wygląda to następująco: 

Was + I/he/she/it…? 

Were + you/we/you/they…? 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p.80 (podręcznik). Napisz poprawne formy czasownika „be” w czasie past 

simple, aby uzupełnić dialog. (Są tutaj pytania, krótkie odpowiedzi – twierdzenia i przeczenia – 

zwróćcie na to uwagę przy wpisywaniu odpowiedzi).  

Ex.6 p.80 (podręcznik) (podaję odpowiedzi, proszę przepisać do zeszytu i przeczytać całą piosenkę): 

1. home 

2. cinema 

3. theatre 

4. park 

5. town 

6. department store 

Proszę o zrobienie Ex.2 p.34 (ćwiczeniówka). Przykład: 

1. The maths lesson was easy. 

The maths lesson wasn’t easy. 

Proszę o zrobienie Ex.3 p.34 (ćwiczeniówka). Dla ułatwienia podaję tłumaczenie zdań: 

1. Moja siostra nie była w zeszłym tygodniu w szkole, bo była chora. 

2. Lekcja chemii/biologii była super. Lubię biologię/chemię. 

3. Nie byliśmy w zeszłą sobotę w parku, bo była zła pogoda. 

4. Nie byłeś wczoraj w klubie. Dlaczego? 

5. Wczoraj w nocy byłem w kinie. Film był świetny.  

Proszę o zrobienie Ex.4 p.34 (ćwiczeniówka). Należy wybrać „was/were” jeśli zdanie jest dla Ciebie 

prawdziwe lub „wasn’t/weren’t” jeśli jest fałszywe. Przykład: 



I was/wasn’t late for school this morning. Nie spóźniłam się do szkoły tego poranka, więc będzie: 

I wasn’t late for school this morning.  

Jeśli nie rozumiecie jakiś słówek, proszę przetłumaczyć sobie w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex.5 p.34 (ćwiczeniówka). Przykład: 

1. Was Fred at the library? 

No, he wasn’t.  

 

 

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 6b – 06.04.2020 

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3,4,5,6, 7 p. 37 (cała strona z ćwiczeniówki).  

Są to zadania powtórzeniowe.  

 

6b: Proszę wykonać te zadania, a następnie przepisać w wordzie lub wiadomości e-mail (abym mogła 

wszystko rozczytać) i wysłać mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do środy 08.04.2020. 

Prace będą oceniane!  

 

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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji. 

 

 

 

 


