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24th April 2020 

Lesson 53, 54 

Topic: Trening egzaminacyjny. Wyrażenia opisujące aktywność w czasie wakacji. Z wizytą w 

Micropolix -  zawody. 

 

✓ 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 

i datę danej lekcji np. Kowalski Jan, klasa 5, 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: 

Zadanie 1. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 96. Wykonujemy ćwiczenia powtórzeniowe. 

✓ Wykonaj zadanie 5 i 6 ze strony 96. Wszystko przepisz do zeszytu po angielsku. 

✓ W obu zadaniach należy wpisać odpowiednie słówka. 

✓ Przetłumacz wszystko w zeszycie na język polski. 

✓ W razie potrzeby skorzystaj ze słownika: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie  
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Zadanie 2. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 96. 

✓ Wykonaj zadanie 7 ze strony 96. Uzupełnij i przepisz dialog do zeszytu po angielsku. 

✓ Przetłumacz wszystko w zeszycie na język polski. 

✓ Sprawdź poprawność z nagraniem 3.25 
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Zadanie 3. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 96. 

✓ Wykonaj zadanie 1 ze strony 96. Wpisz czasownik w czasie Present Perfect. 

✓ Przepisz wszystkie przykłady do zeszytu. 

✓ Przetłumacz wszystko w zeszycie na język polski. 

 

Zadanie 4. Trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 96.  

✓ Wykonaj zadania 3 i 4 ze strony 96.  W zadaniu 3 ułóż pytania i krótkie odpowiedzi w 

czasie Present Perfect. W zadaniu 4 wpisz czasownik w czasie Present Perfect. 

✓ Przepisz wszystkie przykłady do zeszytu. 

✓ Przetłumacz wszystko w zeszycie na język polski. 

 

Zadanie 5. wykonaj ustnie 

Rozpoczynamy nowy rozdział (rozdział 9). Będziemy rozmawiać o pracy. 

 Jesteśmy w podręczniku na stronie 98 w zadaniu 1. Odsłuchaj nagranie 3.28. 

✓ Śledź wzrokiem słówka w podręczniku. 

✓ Powtarzaj na głos słówka za nagraniem. 

 

Zadanie 6. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 98 w zadaniu 1.  

✓ Przepisz do zeszytu słówka i przetłumacz je na język polski. 

 

Zadanie 7. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 98 w zadaniu 3.  

✓ Wybierz 5 przykładów, przepisz je do zeszytu i napisz jaki to zawód. 

✓ Przetłumacz w zeszycie wybrane przykłady je na język polski. 
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UWAGA !!! 

✓ Nie przesyłaj zadań do oceny przez maila. 

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

 

Termin: do lekcji online czyli 28 kwietnia 2020 r. 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


