
Temat 1: Writing - wypowiedź pisemna  o dniu spędzonym poza domem. 

Podręcznik str. 88. 

Zad. 4. Proszę o przeczytanie tekstu na temat opisu dnia poza domem. Jakie są 3 miejsca, do 

których udał się Matt? Zapiszcie ich nazwy w zeszycie. 

Słowniczek do tekstu: 

A great day out - świetny dzień poza 

domem 

There - tam 

I took a selfie - zrobiłem sobie selfie 

under the water - pod wodą 

watch sharks - obserwować rekiny 

tacos - tacos (rodzaj meksykańskiej 

potrawy) 

arrive home - przyjechać do domu 

at midnight - o północy 

tired - zmęczony 

 

Zad. 5. Spójrzcie na wyrażenia z czerwonej tabelki. 

First - po pierwsze 

Then,… - potem, następnie 

After that,… - po tym/następnie 

 

Odnajdźcie te wyrażenia w tekście z ćw. 4.  

Zwróćcie uwagę na strukturę tego tekstu. Składa się z 3 części, które nazywamy paragrafami.  

1. Wstęp 

2. Rozwinięcie 

3.Zakończenie 

 W każdej z tych części znajduje się jedno z powyżej przetłumaczonych słów. 

Jak myślicie, dlaczego? Na co wskazują te słowa?   

 

Zad. 6. Napisz tekst o dniu z przeszłości, który dobrze wspominasz. Wykorzystaj poniższe 

wyrażenia oraz tekst z zad. 4 (jako wzór). Pamiętaj o 3 paragrafach. Najpierw zastanów się - 

co robiłeś/łaś? Z kim? Gdzie? Co zdarzyło się najpierw, co potem, a co na końcu. (To nie musi 

być prawda ). 

 

Wykorzystaj czasowniki regularne oraz nieregularne (pamiętaj o czasie przeszłym) np. 

I went to - poszłam/pojechałam/ 

                  poszedłem/pojechałem 

I visited - odwiedziłem/am 

I walked - spacerowałam/łem 

I was - byłem/byłam 

I watched - oglądałem/łam 

I took a selfie - zrobiłem/łam selfie  

Itd

 

 

 



Wzór: 

 

1. Last week/ A week ago/ Last year/ Yesterday, I ... 

    First,... 

2. Then,... 

3. After that,… 

4. It was a really fun/great/exciting day! 

 

Zapisz przynajmniej 6 zdań (może być więcej).  

-> Tekst wyślij na Teams na grupę z j. ang do zakładki „Zadania” -> „Writing about a day 

out” 

 

 

Temat 2: Powtórzenie wiadomości - Unit 6 Revision 

Spotykamy się na Teams wtorek godz. 14.00  

Osoby nieobecne proszę o wykonanie zadań powtórkowych: 

Podręcznik str. 90 - zad. 1,2,3,4,5,8 

Dla chętnych -> Podr. str. 91 - zad. 9 (na co zbierają Debbie and Jim?), oraz zad. 10.  

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 56 „Check yourself” - zachęcam do wykonania przed 

kartkówką. 

Temat 3: Unit 6 - kartkówka  

Kartkówka odbędzie się na quizizz.com w czwartek o godz. 12.00. Możliwość poprawy lub II 

tura dla nieobecnych ten sam dzień o godz. 13.00. W razie problemów z obecnością lub 

połączeniem internetowym - proszę o kontakt na priv. (Vulcan). 

Kartkówka dotyczyć będzie: 

 Słownictwa z Unitu 6 (zawody/praca) 

 Gramatyka -> Past Simple - czasowniki regularne oraz nieregularne. Pojawią się tylko 

te czasowniki, których odmiany się uczyliśmy.  

 Odmiana czasownika „to be” w czasie przeszłym (was/were). 

 Kartkówka składać się będzie z 10 krótkich pytań w formie quizu. 

 

 


