
Topic: Reading- czytanie. Pytania ze słowem pytającym./ book p.73 
 
Powtórzenie: Was/Were (pytania) 
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_englis
h_lesson_10/lesson10c_ex.html 
 

1. Zapoznaj się ze słówkami LESSON 5.5 str 75. Zapisz nieznane słówka do 
zeszytu. 

2. Posłuchaj ćw 1 str 73- powtórz i znajdź obrazek 
3. Posłuchaj i przeczytaj tekst o Hollywood – ćw 2 str 73 

Które słówka z ćw 1 pojawiają się w tekście? 
4. Przerysuj linię czasu z ćw 3 do zeszytu. Przeczytaj tekst ponownie i 

wypisz na linii czasu jakie obiekty były w Hollywood w danym roku. 
5. Przepisz słowa pytające do zeszytu i notatkę do zeszytu. 

            How many (people)– Ile/Ilu (ludzi) 
            What – Co 
            What (films/music)- Jakie filmy/muzyka... 
 
                 PYTANIE ze słowem pytającym 
            How many people were there in Hollywood? - Ilu ludzi było wtedy w 
Hollywood? 
 
             JAK TWORZYMY PYTANIA ze słowami pytającymi? 
          Słowo pytające + were + osoba/there + reszta? 
                                       was 
             
             

6. W zeszycie zapisz pytania z ćw 4. Wykorzystaj słowa pytające oraz was i 
were. 

7. Ćw 5- przeczytaj tekst jeszcze raz. Zdecyduj które odpowiedzi są prawdą 
(T) a które nie (F) 
8. Wykonaj ćwiczenie online: 

 
 https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-questions-write 
 
 
Topic: Listening and writing/ book p.74 
 

1. Pooglądaj zdjęcie ćw 1 str 74- Miasto dawniej. Które z podanych miejsc 
najbardziej się dziś zmieniły? 

2. Ćw 2 str 74- posłuchaj babci (2X). Przeczytaj zdania 1-6. Zdecyduj T lub 
F? 

3. Ćw 3- sprawdź znaczenie przymiotników (LESSON 5.6 str 75) i połącz je 
w pary na zasadzie przeciwieństw w zeszycie. 

4. Ćw 5- przeczytaj tekst. Jakie jest ulubione miejsce dziewczyny? 
In the past- W przeszłości 
Jakich przymiotników używa ona do opisu miasta? 

5. Zrób ćwiczenie online -w środku strony. (Practice. Match the opposite 
words) 



https://www.passporttoenglish.com/Intermediate-
English/Lesson13/Vocabulary.html 
 
Topic: Utrwalenie słownictwa i gramatyki- rozdział 5 
 

1. Wykonaj ćwiczenia w ćwiczeniach str 
2. Wykonaj ćwiczenia online w Extra Online Homework 

(wejdź na stronę www.pearson.pl i wykonaj zadane ćwiczenia ) 
 


