
 Topic: City Creatures. Pizza delivery dog./book p. 84-85 

 

1. Przepisz do zeszytu NOTATKĘ. 
Tworzenie czasu przeszłego- czasowniki nieregularne to te których 

form przeszłych musimy nauczyć się na pamięć np. 
             Present- Past 

(czas terażniejszy-przeszły) 
  drink – drank      (piję- piłem) 

  come- came        (przychodzę- przyszedłem) 
  eat -ate               (jem-jadłem) 

  feel- felt              (czuję- czułem) 
  go-went              (idę- poszedłem) 

  have-had             (mam- miałem) 
  make-made         (robię-robiłem) 

  meet-met            (spotykam-spotkałem) 
  take-took            (biorę- brałem) 

  do-did                 (robię-robiłem) 

     
2. Ćw 2 str 84-CD 3.07 

. a). Pooglądaj obrazki str 84- Jak myślisz komu Big Al dostarczył pizzę? 
  b).Przeczytaj zdania z ćw 2. Wysłuchaj nagrania i zapisz do zeszytu dobre 

odpowiedzi. 
3. Ćw 3-CD 3.08 

Powtórz czasowniki w czasie przeszłym (2x) 
4. Ćw 5 i 6 – wpisz czasowniki w czasie przeszłym we właściwe miejsca 

5. Ćw 7 -przepisz zdania o sobie do zeszytu. Uzupełnij czasowniki i 
zakończ tak aby zdanie było prawdziwe. 

  np. zamiast last Sunday- użyj yesterday/2 days ago/on Saturday itp. 
 

Topic: Can I borrow your trainers? (Czy mogę pożyczyć...?)/book p.86 
 

1. Ćw 1 str 86- CD 3.09 

Popatrz na obrazek. Zgadnij czego potrzebuje Lucas? Posłuchaj i sprawdź. 
2. Ćw 2 CD 3.10 

Zapisz do zeszytu ZWROTY-prośby. Posłuchaj i powtórz 
 

Can I borrow your pen? - Czy mogę pożyczyć pióra? 
Is it OK if I use your moblie?- Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? 

Yes, you can/ Yes,that's fine /All right(ZGADZAMY SIĘ) 
No,sorry, you can't/ No, sorry, it isn't OK (NIE ZGADZAMY SIĘ) 

 
 

3. Ćw 3- Uzupełnij brakujący element zwrotu 
4. Ćw 4- Przeczytaj zdania 1-4. Poproś o opisane rzeczy i odpowiedz. 

Dialogi 2-4 zapisz w zeszycie tak jak w przykładzie (zdanie 1) 
5. Ćw 5 CD 3.11 

Posłuchaj nagrania- Czego chcą osoby 1-4? Połącz o obrazkiem (2 są 

dodatkowe) 
 



 

Topic: Utrwalanie wiadomości- czas przeszły/ prośby 
 

 Zobacz animacje (L2 U6.2 i 6.3) GRAMMAR ANIMATIONS na edesk 
 Wykonaj ćwiczenia str 52-53 z ZESZYTU ĆWICZEŃ 

 


