
25th March 2020 

Lesson 67, 68, 69 

Topic:  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6. Czas teraźniejszy prosty Present Simple, 

słówka częstotliwości, czas zegarowy, słownictwo. 

Drodzy Uczniowie! 

W najbliższym czasie nie wrócimy do tradycyjnej nauki w budynku szkoły. Będziemy 

pracować zdalnie. Wszystkie przesyłane przeze mnie zadania i polecenia są obowiązkowe 

i każdy uczeń, który chce otrzymać promocję do następnej klasy musi je systematycznie 

wykonywać. 

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

szutowski.r@gmail.com (każdy plik z pracą proszę nazwać nazwiskiem i imieniem 

ucznia oraz dopisać datę np. kowalski.jan-25marca.docx czy  

adamski.krzysztof-3kwietnia.pdf) W temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię 

ucznia oraz klasę np. Kowalski Jan klasa 4 

✓ 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! 

✓ Pracujcie systematycznie i starannie! 

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

język polski! 

✓ Trzymajcie się wyznaczonych terminów! 

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

Powodzenia! 

 

Przejdźmy do lekcji: 

Notatka do zeszytu i zadania: 

Znacie już czas teraźniejszy prosty Present Simple.  

Zadanie 1. 

Dla przypomnienia zrobimy krótką notatkę wykorzystując film: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ejo8ajDkp0g  

Zapisz w zeszycie pytanie i odpowiedz na nie:  

mailto:szutowski.r@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ejo8ajDkp0g


Kiedy stosujemy czas Present Simple? (powyższy film od początku do minuty 2:39) 

Nie musisz rysować obrazków jak na filmie, ale jeśli je narysujesz to lepiej zapamiętasz! 

Zadanie 2. 

Zapisz w zeszycie odmianę czasownika „to be” czyli „być”.  

1. I am – ja jestem 

2. you are – ty jesteś 

3. he is 

she is 

it is  

1. we  

... i tak dalej. 

Skorzystaj z powyższego filmu (minuta 3:34 do 4:10) Jeśli nie dasz rady zajrzyj tutaj: 

 https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasownik-byc/  

 

Zadanie 3. 

Zapisz w zeszycie: 

Przysłówki częstotliwości. Mówiąc o czynnościach rutynowych używamy słówek: zawsze, 

czasami, nigdy itp. Zapisz je w zeszycie: 

usually -zazwyczaj 

always - zawsze 

often - często 

sometimes - czasami 

never – nigdy 

Jak budujemy zdania to powyższe przysłówki wstawiamy przed czasownikiem. 

Przykład:  

I often go to the cinema. 

Wyjątkiem jest czasownik “być”. 

Jeśli tworzymy zdania używając czasownika “być” przysłówek częstotliwości zawsze stoi za 

czasownikiem. 

Przykład:  

I am often nice. 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasownik-byc/


 

Zadanie 4. 

Jak zapytać o czas zegarowy i jak odpowiedzieć? 

Przepisz fioletową ramkę z podręcznika – zadanie 3 strona 86. Przetłumacz ją na język polski. 

Jeśli nie znasz słówek zajrzyj na stronę 89 w podręczniku. 

Obejrzyj film: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A&t=224s  

Wykonaj zadanie 1 ze strony 53 z zeszytu ćwiczeń 

 

Zadanie 5. 

Wykonaj zadania 1,2, 3 i 4 ze strony 56 z zeszytu ćwiczeń 

 

 

Do oceny prześlij: 

z poprzednich kart pracy: 

1. Wykonane zadania z kart pracy 

z bieżącej lekcji: 

1. Zeszyt z notatką według zadań od 1 do 4. 

2. Zadanie 4 i 5 wykonane w zeszycie ćwiczeń. 

 

Termin: 30 marca 2020 r. 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A&t=224s

