
Klasa 5a – 20.04.2020 

Lesson 

Topic: Utrwalenie wiadomości obejmujących materiał z rozdziałów 1-6.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 87 (podręcznik). Uzupełnij słowa 1–10. Następnie połącz je z obrazkami a-j. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 87 (podręcznik). Spójrz na słowa w ramce i poniższe kategorie. 

Podporządkuj każde słowo do odpowiedniej kategorii.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 87 (podręcznik). Uzupełnij zdania a, an, some lub any.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 87 (podręcznik). Uzupełnij dialog was, wasn’t, were lub weren’t.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 87 (podręcznik). Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 87 (podręcznik). Wybierz prawidłową odpowiedź a,b lub c.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 88 (podręcznik). Uzupełnij dialog słowami z ramki. Dla ułatwienia podaję 

tłumaczenie dialogu: 

Mary: Sally, czy Ty lubisz muzykę rockową? 

Sally: Tak. Jest świetna.  

Mary: A co sądzisz o Maroon 5? 

Sally: Myślę, że są bardzo dobrzy. 

Mary: Mam ich nową płytę. Może przyjdziesz do mnie w sobotę? Możemy jej posłuchać. 

Sally: Świetny pomysł. Gdzie jest Twój dom? 

Mary: Na Kings Road 8. Naprzeciwko ratusza. 

Sally: A tak, wiem. Do zobaczenia w sobotę. Na razie.  

Mary: Na razie.  

Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 88 (podręcznik). Przeczytaj teksty i wybierz poprawne odpowiedzi.  

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 5a – 22.04.2020 

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

Są to zadania powtórzeniowe.  

 

mailto:angielskizdalnie@op.pl


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 piątku 24.04.2020. 

Prace będą oceniane!  

 

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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji. 

 

Klasa 5a – 24.04.2020 

Lesson 

Topic: Różne zawody w kontekście przeczytanej historyjki obrazkowej.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 89 (podręcznik). Dopasuj zawody w ramce do zdjęć (1-13). Proszę również 

o przetłumaczenie słówek na język polski za pomocą słowniczka ze str. 127 lub słownika 

internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 89 (podręcznik). Dopasuj obrazki do zawodów z ćwiczenia 1.  

Proszę o zrobienie Extra Steps p.89 (podręcznik). Dopasuj miejsca do zawodów z ćwiczenia 1.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3,5 p. 38 (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 
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