
Temat 1: My job - vocabulary. Mój zawód - słownictwo. 

Podręcznik str. 80. 

 Zad 1. Spójrz na zawody wymienione w tabelce. Które z nich uważasz za najbardziej 

interesujące i dlaczego? Odpowiedz ustnie, postaraj się w języku angielskim. Jeśli nie znasz 

którejś z nazw zerknij proszę do słowniczka na str. 89. 

Przykładowa wypowiedź: I think/In my opinion the most interesting job is singer because I like music 

and I love singing  

 Następnie spójrzcie na „photo album” i odgadnijcie jakie zawody są przedstawione na 

obrazkach. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie - korzystajcie ze słowniczka oraz tabelki 

„Vocabulary - Jobs” na następnej stronie. 

 Wykonajcie proszę zad. 3/str.81 - odgadnijcie i zapiszcie w zeszycie, jaki to zawód? 

 W zad. 4 stwórzcie zdania według wzoru - kto pracuje w podanych placówkach? 

 Np. A footballer works in a stadium. 

 

Posłuchaj (polecam więcej niż raz) -> https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA 

 

 Wszystkich chętnych zapraszam do spotkania on-line, na którym omówimy ten temat i 

wykonamy wspólnie zadania z zeszytu ćwiczeń. Microsoft Teams wtorek godz. 15.00 

 

Temat 2: Past Simple - czasowniki regularne 

 
Do tej pory poznaliście odmianę czasownika „to be” w czasie przeszłym -> WAS/WERE 

Teraz zajmiemy się odmianą pozostałych czasowników w czasie Past Simple (przeszłym prostym). 

 

Przypominam, że w czasie przeszłym wyróżniamy dwa rodzaje czasowników: regularne i 

nieregularne. Jak już zauważyliście w temacie - omówimy odmianę czasowników regularnych. 

 

Czasowniki regularne to takie, do których dodajemy końcówkę -ed. (walk - walked) 

np. I walk my dog (wyprowadzam mojego psa - czas teraźniejszy) ->> I walked my dog yesterday. 

(wyprowadziłem mojego psa wczoraj - czas przeszły). 

 

Posłuchaj i poznaj inne czasowniki regularne -> https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw 

 

Charakterystyczne określenia czasu przeszłego, z którymi się spotkasz: 

 

Yesterday - wczoraj 

Ago - temu (np. 3 years ago - 3 lata temu) 

3 months ago - 3 miesiące temu 

A week ago - tydzień temu 

Wykonaj proszę zadanie 6,7,8 ze str. 83 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw


Zachęcam Cię również do wykonania gier utrwalających z tego tematu na quizizz.com. 

Temat 3: Utrwalenie zastosowania czasowników regularnych w czasie Past 

Simple.  

Czwartek godz. 15.00 

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkanie on-line na Microsoft Teams, na którym omówimy i 

wykonamy wspólnie zadania utrwalające z zeszytu ćwiczeń str. 50 i 51. 

Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości zachęcam do wykonania tych zadań samodzielnie. Zadania 

utrwalające ze słownictwa oraz gramatyki będą dostępne również na quizizz.com  

 


