
Język angielski – klasa 5 – zestaw zadań na okres 11-15 maja 2020. 

 

Drodzy Uczniowie, 

 Bardzo proszę o przesłanie rozwiązań zadań oraz notatek z j. angielskiego na mój adres 

e-mail: sylwiam_88@op.pl. 

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

kontaktować mailowo czy też przez Messenger. 

 

11 maja 2020 

Temat: Daty, miesiące. Liczebniki porządkowe. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 98: Posłuchaj nazw miesięcy i powtórz za nagraniem (ścieżka 3.17). Zapoznaj się 

z tłumaczeniem słownictwa w ramce Months of the year na str. 108. Zapisz w zeszycie 

miesiące dla każdej pory roku. 

– zadanie Phonics rap: Posłuchaj rapu i powtórz go (ścieżka 3.18). Zwróć uwagę na wymowę 

głoski w zaznaczonych wyrazach. 

– zad. 2, str. 98:  Popatrz na kalendarz w zad. 1. Posłuchaj liczebników porządkowych,  

powtórz za nagraniem i wskaż odpowiednio  na kalendarzu w zad. 1.  Zapoznaj się z 

tłumaczeniem słownictwa w ramce Ordinal numbers na str. 108. Następnie odpowiedz na 

pytania 1-3 w zad. 2. 

– zad. 3, str. 98: Posłuchaj jak Lisa rozmawia ze swoim kuzynem na temat dat urodzin i 

wybierz odpowiednie daty w przykładach 1-6. 

– zad. 4, str. 99: Zapisz w zeszycie daty z zad. 3 we właściwej kolejności (tak, jak następują 

po sobie się w ciągu roku). Następnie odczytaj daty na głos według przykładu pokazanego 

w ramce Look. 

– zad. 5, str. 99: Przeczytaj teksty 1-5 i połącz je z odpowiednimi obrazkami a-e. 

– zad. 6, str. 99: Przeczytaj teksty 1-5 w zad. 5 jeszcze raz i napisz (w j. polskim) kto je 

napisał i w jakim celu. Zapoznaj się z przykładem do Tekstu 1. 

– zad. 7, str. 99: W zeszycie napisz zaproszenie na swoje przyjęcie urodzinowe. Wykorzystaj 

przykładowe zaproszenie z zad. 5 jako wzór. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w ramce 

Tips na str. 99 w podręczniku. 

  

12 maja 2020 

Temat: Intencje i plany. Konstrukcja be going to: zdania twierdzące i przeczące. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 
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– zad. 1, str. 100: Posłuchaj nagrania (ścieżka 3.22) i przeczytaj tekst w zad. 1. Odpowiedz na 

pytanie w zawarte w poleceniu. 

– Zapoznaj się z objaśnieniami konstrukcji be going to na str. 109 w podręczniku (Future 

with be going to: affirmative and negative ). 

– Podaję linki do przykładowych filmików z objaśnieniami konstrukcji be going to: 

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8  

https://www.youtube.com/watch?v=TPCjxkCYf1s  

 

– Link do filmiku Grammar App: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sB2Q9sd-

2I&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=15  

 

– Proszę obejrzeć filmiki  z objaśnieniami konstrukcji be going to oraz filmik Grammar App, 

a następnie wykonać zadania z podręcznika: 

– zad. 3, str. 100: Tata Jeff'a rozmawia z jego mamą na temat przyjęcia Jeff'a. W zeszycie 

napisz zdania o ich planach. Użyj  konstrukcji be going to. 

– zad. 5, str. 100: Posłuchaj 8 zdań (ścieżka 3.23). Zamień te zdania na zdania przeczące. 

Zapoznaj się z przykładem 1 w podręczniku. 

– zad. 6, str. 100: Posłuchaj nagrania (ścieżka 3.24) i połącz odpowiednio fragmenty zdań w 

przykładach 1-3 z odopowiednim fragmentem a-f zgodnie z treścią nagrania. 

 

14 maja 2020 

Temat: Określanie daty. Przedstawianie intencji i planów na przyszłość – ćwiczenia. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (Zeszyt ćwiczeń): 

– zad. 1, 3, 4, str. 70 

– zad. 1, 2, 3, 4, str. 71. 

 

Good luck! 
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