
  Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka! 
 

   

NA PONIEDZIAŁEK – przepisz notatkę z Topic 1 do zeszytu 

 

Topic: City Creatures- Roman holiday (Rzymskie wakacje) 
 

1. Pytania w czasie przeszłym tworzymy od „did” które tłumaczymy „czy”(zapisz w zeszycie) 

 

                  Did + osoba + czasownik I forma + reszta? 

 

               np. Did I have a good time? -Czy ja dobrze się bawiłem? 

 

                      Yes, I did / No, I didn't – Tak, dobrze się bawiłem / Nie, nie dobrze 

 
2. Get Grammar str  99- Przetłumacz ustnie pytania na j.polski 

3. Ćw 2 /98  Big Al był na wakacjach w Rzymie w zeszłym tygodniu. 

                 CD 3.29 Posłuchaj i wybierz dobrą odpowiedz 1-5 

4. Ćw 3/99 Uzupełnij pytania dotyczące Big Ala i odpowiedz krótko : 

               Yes, he did/ No, he didn't 

 

5. Pytania szczegółowe: zaczynają się od słowa pytającego np.(zapisz do zeszytu) 

   

            Where did Big Al go ? - Gdzie pojechał Big Al? 

            What did he do? - Co on robił? 

 

             Where + did + osoba+ czasownik I forma? 

             What 

             When 

             How 

             Why 

 

6. Ćw 5/99 Dopasuj słowa pytające do pytań 1-5 

7. Ćw 6 CD 3.31 Przepisz zwroty AKTYWNOŚCI WAKACYJNE 

i przetłumacz w zeszycie- str 103 LESSON 7.3 

8. Ćw 8/99 Ułóż pytania do kolegi zaczynające się od „did” oraz różnych słów 

pytających na temat zeszłych wakacji, wykorzystaj zwroty z ćw 6. Razem 8 pytań. 

 

                       Did you buy a souvenir? - Czy kupiłeś pamiątkę? 

                       What did you buy?- Co kupiłeś? 

 

                9 .   Odpowiedz na pytania w zeszycie, możesz wymyślić odpowiedzi. 

                10 . Ćw 10 CD 3.32-33 Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę str 123 

 

 

Topic: What time does it arrive? - O której godzinie przyjeżdża (pociąg)?/    

          p.100 
 

1. Ćw 2/100 CD 3.35 Przepisz i przetłumacz zwroty do zeszytu (posłuchaj); KUPOWANIE   

                              BILETU str 103 LESSON 7.4 



2. Ćw  1  CD 3.34 Przeczytaj i posłuchaj dialogu. What time does the train leave? 

3. Ćw 3  CD 3.36 Uzupełnij konwersację w zeszycie. Posłuchaj i sprawdź. 

4. PRICES- ceny 

£ = pound (funt)     p= pence (cent) 

£   10.50    (czytamy): ten pounds fifty pence 

 

5. Ćw CD 3.37  Zapytaj i odpowiedz wg wzoru. Ile kosztują rzeczy 1-5. Zapisz. 

 

np. How much is a ticket? It's ten pounds fifty pence. 

 

Topic: Workbook exercises- ćwiczenia utrwalające 
 

Zeszyt ćwiczeń str 62-63 

Dla chętnych str 92-93 PODRĘCZNIK : Spring time 

  

    


