
Język angielski – klasa 5 – zestaw zadań na okres 30 marca - 3 kwietnia 2020. 

 

Drodzy Uczniowie, 

 Bardzo proszę o systematyczne wykonywanie zadań z j. angielskiego i  terminowe 

przesyłanie rozwiązań zadań oraz notatek na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl. Przykładowo 

jeśli temat lekcji wyznaczony jest na 30 marca 2020 r., to proszę przesłać rozwiązania zadań z tej 

lekcji najpóźniej do godz. 20.00 dnia następnego (tj. 31 marca 2020 r.). 

 Będę informować, które zadania  będą podlegały ocenie. Natomiast za pozostałe zadania i 

notatki, które uczniowie wykonują  na bieżąco będę przyznawać ocenę z aktywności. 

 W tym tygodniu zadania powtórzeniowe z lekcji z dn. 31 marca 2020 (Temat: Powtórzenie 

wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.) oraz  zadania z kart pracy z lekcji z dn. 2 kwietnia 2020 

(Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 6.) będą podlegały 

ocenie. 

 W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną 

kontaktować mailowo czy też przez Messenger. 

 

 Proszę by w najbliższym czasie wykonać następujące zadania: 

 

30 marca 2020 

Temat: Dialogi w sklepie odzieżowym. 

– zad. 1, str. 79 (podręcznik): Posłuchaj dialogu  w sklepie odzieżowym (ścieżka 2.43) i 

przeczytaj go. Odpowiedz na pytanie zawarte w poleceniu do zad. 1. Zapoznaj się z 

tłumaczeniem zwrotów z dialogu w ramce In a clothes shop na str. 82. 

– Zapoznaj się z określeniami rozmiarów w ramce Clothes sizes na str. 82 w podręczniku. 

Dopasuj rozmiary podane w ramce w zad. 2 do ilustracji koszulek 1-6 w zad. 1. 

– zad. 3, str. 79 (podręcznik): Odegraj dialogi  w sklepie odzieżowym. Wykorzystaj jako 

model dialogi w zad. 1. Zmień informacje dotyczące nazw ubrań, rozmiarów i cen. 

Zapoznaj się z informacjami w ramce Look. Zwróć uwagę na odpowiednią formę zaimka it / them 

w zależności czy pytamy o rzeczownik w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej. Przeanalizuj 

kolejne przykłady: 

shoes (buty – rzeczownik w liczbie mnogiej) – Can I try them on? (Czy mogę je przymierzyć?) 

skirt  (spódnica – rzeczownik w liczbie pojedynczej)– Can I try it on? (Czy mogę ją przymierzyć?) 

socks – Can I try them on? 

coat – Can I try it on? 

– zad. 4, str. 79 (podręcznik): Uzupełnij w zeszycie dialogi wyrażeniami z ramki. Zapoznaj się 
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z informacjami w ramce Look. Następnie posłuchaj nagrania (ścieżka 2.44) i sprawdź swoje 

odpowiedzi. 

– zad. 5, str. 79 (podręcznik): Posłuchaj sześciu dialogów. Wykorzystaj zwroty z ramki i 

uzupełnij zdania 1-6 informacjami na temat jakie problemy pojawiły się z ubraniami. 

– zad. 6, str. 79 (podręcznik): Przetłumacz pytania 1-5 na j. angielski. 

Uwaga! Zadanie dodatkowe na ocenę dla chętnych uczniów: nagraj filmik, na którym 

prezentujesz dialogi z tej lekcji. Bardzo proszę dialogi mówić z pamięci. Wykorzystaj jako model 

dialogi w zad. 1. Można zmienić informacje dotyczące nazw ubrań, rozmiarów i cen.  Proszę o 

przesyłanie filmików na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl w terminie do 6 kwietnia 2020. 

Powodzenia! 

 

31 marca 2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 

 Jako podsumowanie i utrwalenie słownictwa i wiadomości o czasownikach was/were proszę 

obejrzeć filmiki Grammar app: 

https://www.youtube.com/watch?v=cxcZKk6T_P0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2

eV5C&index=11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG

2eV5C&index=12 

  

 Zadania powtórzeniowe z tej lekcji będą podlegały ocenie: 

– zad. 1, str. 81 (podręcznik): W zeszycie zapisz nazwy sklepów zaczynających się od liter: b i 

c. 

– zad. 2, str. 81 (podręcznik): Przeczytaj zdania. Jakie środki transportu są w nich opisywane? 

Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

– zad. 3, str. 81 (podręcznik): Uzupełnij dialogi w zeszycie brakującymi zdaniami, tak aby 

logicznie uzupełnić całość. Wykorzystaj wyrazy podane w ramce. 

– zad. 4, str. 81 (podręcznik): Na podstawie ilustracji uzupełnij zdania odpowiednią formą 

czasownika: was, wasn't, were, weren't. 

– zad. 5, str. 81 (podręcznik): W zeszycie zapisz pytania i odpowiedzi z czasownikami was / 

were. Pytania i odpowiedzi dotyczą Adeli i Maxa z zad. 4. 

– zad. 6, str. 81 (podręcznik): Do podanych odpowiedzi zapisz w zeszycie pytania 

szczegółowe zaczynające się od wyrażeń: where lub what time. W pytaniach 1, 2 

wykorzystaj zaimek: she, w pytaniach 3-4 wykorzystaj zaimek: they, a  w pytaniu 5 użyj 
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zaimka: he. 

 

2 kwietnia 2020 

Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 6. 

 Proszę wykonać zadania z kart pracy, które również będą podlegały ocenie. Pamiętaj o 

poprawności ortograficznej i gramatycznej. 

Good luck! 


