
8th April 2020 

Lesson 73, 74, 75 

Topic:  Kupowanie biletu wstępu. Niesamowite zwierzęta! - odbiór tekstu czytanego. 

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  W temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię ucznia, klasę 

oraz datę lekcji np. Kowalski Jan, klasa 4, lekcja 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! 

 

Przejdźmy do lekcji: 

Zadanie 1. wykonaj pisemnie 

Uczymy się tworzyć zdania pytające w czasie Present Simple. 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 99. 

Pytania w czasie Present Simple tworzymy zgodnie ze wzorem: 

Do/Does + osoba + czasownik ? 

Na przykład: 

Do you swim? Czy ty pływasz? 

Does he dance? Czy on tańczy? 
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Tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej czyli ‘on, ona, ono’ (he, she, it) piszemy czasownik 

posiłkowy ‘does’. W pozostałych osobach piszemy  czasownik posiłkowy ‘do’. Trzeba też 

zapamiętać, że tworząc pytania nie będziemy już dodawać do czasownika literki ‘–s’ w żadnej 

osobie. 

 

✓ Przepisz powyższą notatkę. 

✓ Przepisz pomarańczową tabelkę ze strony 99 w podręczniku. 

 

Zadanie 2. wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 100. Kupujemy bilet wstępu. Posłuchaj nagrania 3.29. 

✓ Spróbuj zrozumieć dialog. 

 

Zadanie 3. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 100 w zadaniu 2. Posłuchaj nagrania 3.30. 

✓ Słuchając nagrania śledź wzrokiem zwroty z fioletowej ramki. 

✓ Przepisz zwroty z fioletowej ramki do zeszytu i przetłumacz na język polski. 

✓ Skorzystaj ze słowniczka na stronie 103. 

 

Zadanie 4. wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 101 w zadaniu 2. Posłuchaj nagrania 3.32. 

✓ Słuchając nagrania śledź wzrokiem tekst. 

✓ Pomyśl, które zwierzę opisuje dany fragment. 

Zadanie 5. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 101 w zadaniu 4. Posłuchaj nagrania 3.33. 

✓ Słuchając nagrania śledź wzrokiem słówka z tego zadania. 

✓ Powtarzaj na głos słówka razem z nagraniem. 

✓ Przepisz i przetłumacz słówka w zeszycie 

 

 

 



Zadanie 6. 

✓ Wykonaj zadania 1 ze strony 62 z zeszytu ćwiczeń. (zwracaj uwagę na osobę w 

zdaniu) 

✓ Wykonaj zadania 1 ze strony 63 z zeszytu ćwiczeń. Upewnij się, że rozumiesz te 

zwroty. 

 

Zadanie 7 trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

✓ Wykonaj zadanie 4 ze strony 62 z zeszytu ćwiczeń. 

✓ Wykonaj zadanie 4 ze strony 63 z zeszytu ćwiczeń. 

 

Do oceny prześlij:  

✓ Zadania wykonane w zeszycie przedmiotowym  

✓ Zadania wykonane w zeszycie ćwiczeń  

 

Jest to zadanie na dzisiaj lub na przyszłą środę. Podczas świątecznych ferii odpocznij.  

 

Termin: 15 kwietnia 2020 r.  

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


