
24th April 2020 

Lesson 79, 80, 81 

Topic:  Dyscypliny sportowe - wprowadzenie słownictwa. Jedźmy na obóz! - czasowniki 

wyrażające emocje +ing oraz zaimki w funkcji dopełnienia. 

 

✓ Gotowe prace proszę przesyłać do oceny drogą mailową na mój adres: 

szutowski.r@gmail.com  W temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię ucznia, klasę 

oraz datę lekcji np. Kowalski Jan, klasa 4, lekcje 8 kwietnia 

✓ Ażeby wysłać drogą mailową pracę do oceny można ją zeskanować, zrobić zdjęcie czy 

też przesłać plik w formacie dokumentu (.pdf, .docx) Należy się jedynie upewnić, że 

zdjęcia, skany itp. są czytelne.  

✓ Każdą lekcję, jej numer, temat, datę, ewentualne notatki (własne lub przesyłane 

przeze mnie), ewentualne rozwiązania zadań  zapisujcie w zeszycie przedmiotowym! 

✓ Pamiętajcie, że każde zadanie, ćwiczenie, tekst itp. trzeba zawsze przetłumaczyć na 

język polski! 

✓ W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod powyższym adresem mailowym. 

Powodzenia! 

 

UWAGA !!! 

✓ Nie przesyłaj zadań do oceny przez maila. 

✓ Wszystkie zadania sprawdzimy sobie podczas lekcji online i wystawimy oceny!  

 

 

Przejdźmy do lekcji: 

Rozpoczynamy nowy rozdział (rozdział 8). Rozmawiamy o sporcie. 

 

Zadanie 1. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 109 w zadaniu 2.  

✓ Zapisz w zeszycie wszystkie sporty po angielsku i przetłumacz na język polski. 

✓ W razie problemów skorzystaj ze słowniczka w podręczniku na stronie 117. 

 

mailto:szutowski.r@gmail.com


Zadanie 2. wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 109 w zadaniu 2. Wysłuchaj nagranie 3.42. 

✓ Powtarzaj słówka razem z nagraniem 

 

Zadanie 3. wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 108. 

✓ Nazwij po angielsku wszystkie sporty, które widzisz na obrazkach. 

✓ Mów: In the Picture ‘a’ I can see cycling. In the Picture ‘b’ I can see … 

 

Zadanie 4. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 109 w zadaniu 3.  

✓ Literki są rozsypane! Ułóż nazwy sportów i zapisz w zeszycie. 

 

Zadanie 5. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 109 w zadaniu 5. 

Czasownik ‘do’ łączymy ze sportami wykonywanymi indywidualnie lub w parach. Czasownik 

‘go’ łączymy ze sportami zakończonymi końcówką ‘ing’. Czasownik ‘play’ łączymy ze 

sportami drużynowymi. 

✓ Napisz powyższą notatkę i dopasuj odpowiedni czasownik do sportów od 1 do 12. 

Napisz odpowiedzi w zeszycie. 

✓ Sprawdź poprawność z nagraniem 3.43 

Zadanie 6. wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 110. Wysłuchaj nagrania 3.44 

✓ Postaraj się zrozumieć dialog dzieci. 

✓ W razie potrzeby użyj słownika: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-

angielski/car?bidir=1  

✓ Na co umawiają się dzieci? 

✓ Co lubią a czego nie lubią dzieci? 

 

 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/car?bidir=1
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Zadanie 7. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 111 przy pomarańczowej ramce u góry.  

Jeśli mówimy o naszych upodobaniach to używamy czasowników: 

like – lubię 

don’t like – nie lubię 

love – kocham 

hate – nienawidzę 

Wtedy do czasownika (czynności), o którym mówimy musimy dodać końcówkę ‘–ing’ (ale nie 

jest to czas Present Continuous!!!) 

Przykłady:  

I like swimming. 

He likes dancing. 

We hate cooking. 

✓ Przepisz powyższą notatkę 

✓ Przepisz tabelę ze strony 111 w podręczniku na samej górze. 

 

Zadanie 8. Wykonaj pisemnie 

Wiemy już jak powiedzieć, że lubimy lub nie jakąś czynność. Jak powiedzieć o osobie? Np. 

Lubię ją. Ona lubi jego. My lubimy was.  

Używamy wtedy zaimka osobowego w funkcji dopełnienia. Na przykład: 

I like him (a nie I like he). – Lubię go. 

He likes me (a nie He likes I) – On mnie lubi. 

She likes us (a nie She likes we) – Ona nas lubi. 

✓ Przepisz powyższą notatkę i pomarańczową ramkę ze strony 111 pod zadaniem 8) 

 

 

 



Zadanie 9. Wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w zeszycie ćwiczeń na stronie 68. 

✓ Wykonaj zadanie 1 i 2 z tej strony. 

 

Zadanie 10.  trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

Jesteśmy w zeszycie ćwiczeń na stronie 69. 

✓ Wykonaj zadanie 1 i 2 z tej strony. 

 

UWAGA !!! 

✓ Nie przesyłaj zadań do oceny przez maila. 

✓ Wszystkie zadania sprawdzimy sobie podczas lekcji online i wystawimy oceny!  

 

 

Termin: do 1 maja (święto, więc pewnie nie będzie lekcji)  

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


