
Język angielski – klasa 6 – 26-27 marca 2020 

 

 

Temat: Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. 

 

 W podręczniku na str. 75 w ramce Grammar app wymienione są określenia czasu zwykle 

stosowane w czasie Past simple.  Proszę przeczytać objaśnienia na str. 81 oraz zapisać tłumaczenie 

do zeszytu: 

yesterday – wczoraj 

the day before yesterday – przedwczoraj 

3 days ago – trzy dni temu 

last week – w zeszłym/ubiegłym tygodniu 

last month -  w zeszłym miesiącu 

last year -  w zeszłym roku 

in 2015 – w 2015 roku             

in  May – w maju 

in spring – na wiosnę 

on Tuesday – we wtorek 

at 7 o'clock – o godz. 7.00 

Przeczytaj przykładowe określenia czasu jeszcze raz. Zwróć uwagę, jakie słówko używamy  

odpowiednio przed określeniami czasu kiedy podajemy w którym roku, w którym miesiącu, w 

jakim dniu, czy o której godzinie, itd. coś się wydarzyło? 

 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):  

– zad. 5, str. 75 (ścieżka 2.44): Posłuchaj jak Ella rozmawia ze swoją mamą przez telefon. 

Uzupełnij zdania właściwymi określeniami czasu zgodnie z nagraniem. 

– zad. 1, str. 76: Przeczytaj zdania i odgadnij imię każdego chłopca. Zapisz odpowiedzi w 

zeszycie. 

– zad. 2, str. 76: Napisz jaki wypadek miała Emma w każdym miesiącu. Przypomnij sobie co 

znaczą słówka: before i after, które pojawiają się w zdaniach. Przykład: She twisted her 

ankle in January. 

– zad. 3, str. 76:  Z  podanych wyrazów utwórz zdania w czasie Past Simple. W zeszycie 

dorysuj brakujący element układanki, tak aby zdania były poprawne. Pamiętaj, aby 

odpowiednio zamienić czasownik w zdaniach w czasie Past Simple! 

– zad. 4, str. 76: Wykorzystaj podane wyrazy i ułóż 4 zdania pytające. Następnie napisz  

odpowiedzi. 



– zad. 5, str. 76: Ustal poprawną kolejność zdań w e-mailu. 

– Zad.1, 2,  str. 53 (Zeszyt ćwiczeń) 

Jeżeli uczniowie będą jeszcze potrzebować by bardziej utrwalić materiał, to zachęcam do 

wykonania pozostałych zadań ze str. 53 z Zeszytu ćwiczeń. 

  

 Bardzo proszę o przesyłanie rozwiązań zadań na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl. 

W razie jakichkolwiek trudności i pytań proszę się ze mną kontaktować mailowo czy też przez 

Messenger. 
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