
Temat: Revision- powtórzenie rozdział 5/ book p.76 
        

      PODRĘCZNIK STR 76 
 

1. Ćw 1 str 76 

Popatrz na obrazek, na jego podstawie uzupełnij zdania do zeszytu wpisując: 
in front of, behind, next to, opposite 

2. Ćw 2 
Dopasuj połówki wyrazów tak by powstały całe słowa- wpisz do zeszytu 

3. Ćw 3 
Przeczytaj tekst o swoim mieście- wybierz i wpisz do zeszytu te przymiotniki 

które pasują do opisu Katowic 
4. Ćw 4 

Przypomnij sobie czas przeszły „to be”: 
I , he, she, it was/ wasn't 

You , we, they were/weren't 
Uzupełnij w zeszycie zdania 1-4 wpisując właściwy czasownik. 

5. Ćw 5 
Przypomnij sobie pytania: 

Was I /he/she/it..? - Czy ja/on/ona/ono byłem..? 

Were you/they..?- Czy ty/my/oni  byłeś..? 
Uzupełnij pytania w zeszycie i dopasuj odpowiedzi 

6. Ćw 6 
CD 2.67- posłuchaj wymowy zdań i powtórz (2x), następnie przeczytaj 

samodzielnie 
7. Ćw 7 

CD 2.68- posłuchaj (2-3x) i zapisz zwroty z was/wasn't lub were/weren't 
do zeszytu 

8. Ćw 8 
Przeczytaj sobie dla przypomnienia zwroty str 75 LESSON 5.4. 

Uzupełnij dialog do zeszytu, sprawdź odpowiedzi. 
 

Topic: Utrwalanie słownictwa i gramatyki- rozdział 5 
 
Ćwiczenia str 48-49 

 
 

Topic: Just the job- zawody 

  
a job- zawód 

 
PODRĘCZNIK STR 80-81 

 
1. Ćw 1 str 80 

Pooglądaj obrazki z różnymi zawodami, zgadnij po polsku jaki zawód 
przedstawiają 

2. Ćw 2 str 81 
Popatrz na zawody z ramki str 81.Pooglądaj prezentację online pt „Zawody”. W 



trakcie oglądania znajduj w ramce pokazywane zawody. 

 

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

3. Ćw 2 
Sprawdź co oznaczają zawody z ramki str 89 -LESSON 6.1. 

Przepisz do zeszytu 5 zawodów trudnych do zapamiętania. 
 

4. CD 3.01- posłuchaj nagrania, powtórz zawody z ramki (2x). Nazwij 
zawody z ćw 1 str 80 po angielsku 

5. Ćw 3 
Przeczytaj opisy zawodów, wpisz do zeszytu nazwy zawodów 1-7. 

6. Ćw 4 
Popatrz na miejsca z ćw 4- Odpowiedz na pytanie ustnie kto tam pracuje? 

Przykład: 
A footballer works in a stadium. 

7. Ćw 6- CD 3.02 

Posłuchaj osoby rozmawiającej z sąsiadem. Uzupełnij do zeszytu informacje o 
jej zawodzie. 

Place of work (miejsce pracy)... 
Starts work (zaczyna pracę)... 

Finishes work (kończy pracę)... 
Uniform (mundur)... 

8. Ćw 7- Napisz kim ty chciałbyś być i kim twoim zdaniem chcieliby 
zostać twoi 2 koledzy. 

Użyj: I want to be (Ja chcę być).. / Tomek wants to be ... 
Przykład: 

I want to be a vet because I want to help sick animals. 
Ania wants to be a shop assistant because she is good at maths. 

 
        9. Ćwiczenia- str 50 

 

 
          
 

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

