
Klasa 4b grupa dziewcząt – 16.04.2020 

Lesson 

Topic: Utalentowane dzieci – wyrażanie opinii w oparciu o przeczytany tekst.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 82 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka tłumaczymy je za 

pomocą słownika internetowego.  

Ex. 1 p.82 (podręcznik) (proszę przepisać do zeszytu): 

Two boys have got amazing talents. Adam can play chess like an adult. And Chen Lian can draw 

beautiful pictures. (Obydwaj chłopcy mają niezwykłe talenty. Adam umie grać w szachy jak dorosły. A 

Chen Lian potrafi pięknie rysować).  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 82 (podręcznik).  

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 6b – 16.04.2020 

Lesson 

Topic: „Zuzia and friends” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie dialogu ze strony 90 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p.91 (podręcznik). Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? Popraw zdania 

fałszywe.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 91 (podręcznik). Podaj odpowiedzi na pytania.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 91 (podręcznik). Znajdź w tekście frazy o tym samym znaczeniu.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p.91 (podręcznik). Dopasuj wyrazy w ramce do twarzy (1-6), następnie 

przetłumacz słowa na język polski. 

Ex. 6 p.91 (podręcznik). Znajdź dwa słowa z ćwiczenia 5 w tekście. Proszę przepisać do zeszytu: 

Zuzia: Oh dear. He doesn’t look very happy.  



Dan: He looks tired.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 38 (ćwiczeniówka) 

Proszę o zrobienie Ex.1,2 p. 39 (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 7c – 16.04.2020 

Lesson 

Topic: Zadania egzaminacyjne.  

Ex. 8 p. 79 (podręcznik). Przeczytaj wskazówkę. Następnie w zeszycie popraw błędy w zdaniach. 

(proszę przepisać do zeszytu): 

1. Try not to be nervous about the camp or you won’t enjoy it. (Spróbuj nie denerwować się 

obozem, albo nie będzie Ci się podobało). 

2. It’s probably best to pack a first-aid kit. (Prawdopodobnie najlepiej będzie spakować 

apteczkę). 

3. It’s important to work as a team. (Ważne jest, żeby pracować jako drużyna).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 27 (ćwiczeniówka) oraz Ex. 2 p. 27 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne 

słówka proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Ex. 3 p. 27 (ćwiczeniówka) Proszę zrobić zadanie i sprawdzić sobie z poniższymi odpowiedziami: 

1. Make sure (Upewnij się, że zabrałeś latarkę) 

2. the cheapest (Autobus jest najtańszą opcją do podróżowania) 

3. don’t mind (Wszystko mi jedno, gdzie pójdziemy) 

4. can’t make it (Ona nie da rady jutro) 

5. not mad about (Nie przepadam za chińskim jedzeniem) 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 27 (ćwiczeniówka) 

Ex. 5 p. 27 (ćwiczeniówka). Proszę zrobić zadanie i sprawdzić sobie z poniższymi odpowiedziami: 

Wiersz 1: the 

Wiersz 2: to 

Wiersz 3: will 

Wiersz 4: too 



Wiersz 5: after 

Wiersz 6: while 

Wiersz 7: no 

Wiersz 8: not 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


