
Klasa 5a 
Język angielski gr 1, 

Poniedziałek: Temat 1 - Reading - tekst opisujący sytuację z przeszłości 

 zad 1/str.73. Posłuchaj nagrania i powtórz. Tłumaczenia słów znajdują się na str. 75. 
Dopasuj wyrazy do obrazków. 

 zad 2/73. Przeczytaj tekst o Hollywood, a następnie posłuchaj. Jeśli są wyrazy, 
których wymowa sprawia Ci trudność koniecznie posłuchaj nagrania i staraj się 
powtórzyć na głos trudniejsze słowa. Następnie, odpowiedz na pytanie „Which of 
the places in the Vocabulary Box are in the text?” - Które z miejsc z ćw. 1 znajdują 
się w tekście? 

 zad. 3/73. Przeczytaj tekst jeszcze raz i narysuj oś czasu, na której zaznaczysz w 
odpowiedniej kolejności chronologicznej miejsca występujące w tekście. 

 Zad. 4/73. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki a następnie zdecyduj czy odpowiedzi są 
zgodne z tekstem (True) czy fałszywe (False). Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 Zad 5/73. Spójrzcie na zapis dat w języku angielskim. 

Pamiętajcie, że wypowiadając datę na głos „dzielimy ją na pół” np. -> 1985 - nineteen(19) eighty-
five(85). 

Daty powyżej roku 2000 można przeczytać na 2 sposoby - spójrz tabelka "Look!" zad 5/73 

 Wtorek: Temat 2 - Utrwalenie umiejętności czytania oraz zapisu dat. 

1. Proszę o wykonanie quizów na quizizz, kody dostępu: 

 Liczby porządkowe i daty - joinmyquiz.com -> wprowadź ten kod: 633457 

 Miesiące - joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 564533 

 Daty - podsumowanie - joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 574913 

2. Proszę o przeczytanie tekstu w zeszycie ćwiczeń str. 46 i wykonanie zadań 1, 2, 3, 4, 5 

 Temat 3 - Writing - wypowiedź pisemna o moim mieście z przeszłości. 

 str 74/ zad 5 - przeczytaj tekst „My town” i odpowiedz na pytanie „What is Kerry’s 
favourite place in town?” 

 Zwróć uwagę, że tekst składa się z 3 części: 1 wstępu (1 zdanie), część 2 zaczyna się 
od „In the past…” jak wyglądało miasto w przeszłości, część 3 zaczyna się od 
„Today…” jak wygląda miasto dziś. 

 W zeszycie zrób tabelkę z podziałem na „In the past” i „Today”, następnie zapisz w 
zeszycie przymiotniki (adjectives) występujące w odpowiedniej części tekstu. 

 Pomyśl o podobnym opisie swojego miasta, wypisz przymiotniki opisujące jakie 
Twoje miasto było „in the past” a jakie jest „today”? 

Konsultacje online dla chętnych - czwartek godz. 16.30 

 


