
Topic: My hometown (Moja miejscowość)- opisywanie miejsc 

 
1. Przypomnij sobie przymiotniki ćw 3 str 74 (LESSON 5.6 str 75) oraz miejsca 

w mieście i przymiotniki opisujące położenie (LESSON 5.1 str 75) 

2. Ćw 7 str 74 

Przeczytaj i zapisz zwroty do opisywania miejsc  do zeszytu: 

 

        I'm … and I live in … - Nazywam się … i mieszkam w …. 

        My town looks very modern now.- Moje miasto wygląda nowocześnie teraz 

        In the past my town was …. - W przeszłości moje miasto było... 

        There were …., but there wasn't … - Tam były …, ale nie było … 

        Today my town is different.- Dziś moje miasto jest inne. 

        There is … and there are … - Tu jest … i tu są … 

 

3. Ćw 9 str 77 

        Przeczytaj opis miejscowości i odpowiedz: Does the girl like her hometown?   

        Why/Why not? 
        (Czy dziewczyna lubi swoją miejscowość? Dlaczego/ Dlaczego nie?) 

        4.   Ćw 10 str 77 

        Przeczytaj tekst ponownie i zdecyduj czy zdania 1-5 są prawdą czy fałszem. 

        Zapisz do zeszytu odpowiedzi. 

 

3. Napisz o swoim mieście i okolicy dawniej i dziś. 

Przeczytaj poniższy opis  miasta. Przepisz go do zeszytu zastępując słowa na 

niebiesko prawdziwymi odpowiedziami dotyczącymi ciebie i twojego miasta. 

Możesz dodać inne/własne informacje do poniższego opisu. Używaj przymiotników, 

zwrotów; There was/were/is/are..., nazw miejsc w mieście. 

     

      I'm Zosia and I live in Radziejowo. It's a town in Poland. 

      My town looks very modern now. 

      In the past Radziejowo was a busy town and there were many buildings. 

      There were stadiums, many hospitals, museums and shopping centres, but there   

      wasn't a bank. 

       Today my city is different. There aren't many cinemas  and shops but there are a    

       lot of libraries next to my house. In front of my house there is a theatre and a    

       museum. Behind the museum there is a clean and quiet park, too. 

       Katowice is a lovely place to live because it's boring and dirty. The people are    

       angry and unfriendly here. 

 

4. Ćw 12 str 77 

Przeczytaj zdania 1-6 i posłuchaj nagrania CD 2.69 (2x). Wybierz właściwe 

odpowiedzi i zapisz do zeszytu. 

 

         


