
Język angielski – klasa 6 – 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: Opowiadanie o doznanym urazie lub kontuzji. 

– zad. 1, str. 77 (podręcznik): Posłuchaj dialogu (ścieżka 2.45) i przeczytaj go. Zapoznaj się z 

tłumaczeniem zwrotów z dialogu w słowniczku (An injury) na str. 80. Przeczytaj dialog z 

zad .1 na głos. 

– zad. 2, str. 77 (podręcznik): Zapoznaj się z określeniami w ramce. Dopasuj określenia z 

ramki do odpowiednich kategorii: Time expressions (wyrażenia określające czas) lub Talking 

about injuries (wyrażenia mówiące o doznanym urazie lub kontuzji). 

Uwaga!  Wyrażenia określające czas były omawiane na poprzedniej lekcji, natomiast wyrażenia 

mówiące o doznanym urazie lub kontuzji są podane w słowniczku (An injury) na str. 80. 

– zad. 3, str. 77 (podręcznik): Ułóż dialog do ilustracji w zad. 3. Wykorzystaj jako model 

dialog w zad. 1. Zmień informacje w dialogu według własnego pomysłu (np.: kiedy 

zdarzenie miało miejsce, jak doszło do tego zdarzenia, itp.). 

– zad. 4, str. 77 (podręcznik): Uzupełnij w zeszycie dialogi. Najpierw zapoznaj się z 

odpowiedziami. Zwróć uwagę w jakim czasie gramatycznym są podane odpowiedzi na 

pytania. Jeżeli odpowiedź jest w czasie przeszłym Past simple, to pytanie również zadaj w 

tym czasie gramatycznym. Jeżeli odpowiedź jest w czasie teraźniejszym Present simple, to 
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pytanie również zadaj w tym czasie gramatycznym. 

– Zad.1, 2,  str. 55 (Zeszyt ćwiczeń) 

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

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

dialog w zad. 1. lub dialog z zad. 3, który był układany samodzielnie. 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 wiadomości o czasie Past Simple proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=3VkPQd6nLt4 

 W ramach powtórzenia słownictwa związanego z chorobami i urazami, proszę obejrzeć 

filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps 

 

Zachęcam, by również obejrzeć filmiki Grammar app: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-

s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPnrSNPojFY&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDEL

xw62&index=12 

 

 Następnie proszę wykonać zadania utrwalające, które będą podlegały ocenie: 

– zad. 1, str. 79 (podręcznik): W zeszycie dopasuj odpowiednio zwroty: 1-4 i a – d oraz 5-8 i 

e-h. 

– zad. 2, str. 79 (podręcznik): Uzupełnij wyrażenia w zeszycie. 

– zad. 3, str. 79 (podręcznik): Uzupełnij dialog w zeszycie brakującymi zdaniami, tak aby 

logicznie uzupełnić całość. Wykorzystaj zwroty poznane na poprzedniej lekcji. 

Przed wykonaniem zadań z gramatyki proszę przypomnieć sobie objaśnienia gramatyczne na temat 

czasu przeszłego Past simple na str. 81. 

– zad. 4, str. 79 (podręcznik): W zeszycie uzupełnij brakujące zdania w tabeli. W kolumnie 

oznaczonej symbolem √  należy utworzyć zdanie twierdzące na podstawie zdania 

przeczącego z kolumny oznaczonej symbolem X. W kolumnie oznaczonej symbolem X   

należy utworzyć zdanie przeczące na podstawie zdania twierdzącego z kolumny oznaczonej 

symbolem  √. 
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Przeanalizuj przykład: 

√   I had a cold.    X   I didn't have a cold. 

– zad. 5, str. 79 (podręcznik): Wyobraź sobie, że dzisiaj jest piątek, 15 czerwca 2018. 

W zeszycie zapisz odpowiednie wyrażenia określić czas w odniesieniu do dnia: piątek, 15 czerwca 

2018. 

Przeanalizuj przykład: 

Thursday 14th, June 2018 - yesterday 

– zad. 6, str. 79 (podręcznik): Uzupełnij brakujące wyrazy w pytaniach w czasie przeszłym 

Past simple. 

– zad. 7, str. 79 (podręcznik): W zeszycie uzupełnij pytania do Nicka  na temat jego urazu. 

Pytania ułóż w czasie przeszłym Past simple oraz dopisz odpowiedzi. 

 

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! 


