
25th March 2020 

Lesson 46, 47 

Topic:  Rozmawiamy o przeszłości. Czas przeszły Past Simple. Liczebniki porządkowe. 

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 0A 

✓ 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: 

Znacie już liczebniki główne od 0 do 100. 

Zadanie 1. 

Dla przypomnienia zapisz w zeszycie liczby od 0 do 20 i potem 30,40,50,60,70,80,90,100 

Jeśli nie pamiętasz lub masz problemy skorzystaj z linku:  

https://www.e-ang.pl/140,Liczebniki.html  
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Zadanie 2. 

Liczebniki porządkowe są potrzebne jeśli chcemy określić jakiś porządek np. Jestem trzeci w 

kolejce. Zjadłem piątą kanapkę. Wykonaj zadanie trzynaste. 

Obejrzyj film i zapisz w zeszycie liczebniki porządkowe 0 do 20 i potem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100. Na kolorowo zaznacz wyjątki tak jak w minucie 1:40 

 https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0  

W razie problemów popatrz tutaj. 

 https://www.e-ang.pl/157,Liczebniki-porzadkowe.html  

 

Zadanie 3. 

Nauczymy się stosować czas przeszły Past Simple. Tej konstrukcji potrzebujemy, gdy chcemy 

powiedzieć po angielsku co zdarzyło się w przeszłości. Obejrzyj uważnie film instruktażowy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE 

Kiedy stosujemy czas przeszły Past Simple? 

Napisz w zeszycie notatkę z czerwonej kartki z filmu (minuta 2:00) 

Jak wyglądają zdania z czasownikiem „być” z użyciem tego czasu? 

Napisz w zeszycie notatkę z filmu (minuta 2:20 do 3:55) Nie musisz rysować tabeli! 

 

Zadanie 4. 

Napisz w zeszycie odmianę czasownika „być” w czasie Past Simple. Zrób to tak jak w zadaniu 

1 ze strony 80. W razie problemów patrz u góry strony (pomarańczowa tabela) lub skorzystaj 

z linku https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasy-angielskie/past-simple-czasownik-byc-

was-were/  

Zadanie 5. 

Zapisuj całe zdania w zeszycie. Pamiętaj o tłumaczeniu zdań! 

✓ Wykonaj zadanie 2 ze strony 80. Musisz spojrzeć na osobę występującą w zdaniu i 

dobrać odpowiednią formę czasownika „być” 

✓ Wykonaj zadanie 4 ze strony 80. Musisz spojrzeć na osobę występującą w zdaniu i 

dobrać odpowiednią formę czasownika „być”. Zaczynając zdania od czasownika 
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„was” i „were” stworzysz pytania o przeszłość „czy był/było”. Zapisz również krótkie 

odpowiedzi. „Yes, there were. → Tak, były.” i  „No, there  weren’t → Nie, nie było” 

 

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 5 wykonane w zeszycie 

 

Termin: 30 marca 2020 r. 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 

 


