
Język angielski – klasa 5 – zestaw zadań na okres 18-22 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. 

 

  

18 maja 2020 

Temat: Opisywanie krajobrazu. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 101: Posłuchaj nagrania (ścieżka 3.25), przeczytaj nazwy elementów krajobrazu i 

powtórz je za nagraniem. Dopasuj wyrażenia do numerków (1-13) na obrazkach a-g. 

Zapoznaj się z tłumaczeniem słownictwa w słowniczku w ramce Landscape na str. 108. 

– zad. 3, str. 101: Przeczytaj e-mail Olivii i spójrz na znaki. Na podstawie tekstu i informacji 

przy znakach, uzupełnij zdanie  i napisz, których aktywności nie zamierzają wykonywać: 

They aren't going to explore the cave, ... 

– zad. 4, str. 101: Posłuchaj wypowiedzi czterech osób (ścieżka 3.26) i zdecyduj, o których 

miejscach przedstawionych na obrazkach a-g w zad. 1 mówią. Wybierz odpowiedni obrazek 

a-g pasujący do każdej wypowiedzi i zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

– Zad. 1, 2, 4,  str. 72 (Zeszyt ćwiczeń) 

 

19 maja 2020 

Temat: Historyjka obrazkowa. Konstrukcja be going to: pytania i krótkie odpowiedzi. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):  

– zad. Quick check str. 102 (ścieżka 3.27): Posłuchaj nagrania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, 

że jesteś w tych miejscach, o których usłyszysz w nagraniu. 

– zad. 1. str. 102 (ścieżka 3.28): Przeczytaj i posłuchaj historyjkę obrazkową (Episode 8). 

Odpowiedz na pytanie zawarte w poleceniu. Zapoznaj się ze słowniczkiem GLOSSARY 

oraz ze zwrotami w ramce USEFUL! (tłumaczenie znajduje się na stronie 108). 

– zad. 2, str. 102: Przeczytaj ponownie historyjkę obrazkową (Episode 8) i odpowiedz na 

pytania 1-3 zgodnie z treścią historyjki. Pamiętaj, aby korzystać ze słownika jeżeli masz 

trudności w rozumieniu zdań :) 
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– Obejrzyj filmik Grammar App: 

https://www.youtube.com/watch?v=FORryO1_3Tw  

 

– Zapoznaj się z objaśnieniami pytań i krótkich odpowiedzi z konstrukcją be going to na str. 

109 w podręczniku (Future with be going to: questions and short answers; wh-questions). 

Zachęcam, aby ponownie  obejrzeć filmiki  z objaśnieniami konstrukcji be going to podane 

w lekcji z dn. 12 maja i zwrócić szczególną uwagę na objaśnienia dotyczące pytań: 

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

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

 

– zad. 4, str. 103: Wykorzystaj podane wyrażenia i ułóż pytania z użyciem konstrukcji be 

going to. Następnie napisz krótkie odpowiedzi. 

– zad. 5, str. 103: Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami szczegółowymi z konstrukcją be 

going to w ramce na str. 103 w podręczniku. Następnie wykorzystaj podane wyrażenia oraz 

obrazki i ułóż pytania szczegółowe z użyciem konstrukcji be going to oraz uzupełnij 

odpowiedzi na te pytania. 

– zad. 6, str. 103: Posłuchaj wywiadu (ścieżka 3.29) i dopasuj daty 1-5 do wydarzeń 

przedstawionych na obrazkach a-e. 

 

21 maja 2020 

Temat: Konstrukcja be going to - ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 2, str. 104: Przeczytaj zadanie. Odpowiedz na pytania 1-3. (Wskazówka: udzielając 

odpowiedzi na pytanie wskaż miesiąc, który zaczyna się na taką literę jak nazwa kraju I 

czynności, które zostały wymienione w pytaniu.) 

– zad. 3, str. 104: W ciągu 5 minut wymyśl jak najwięcej zdań o tym co Carl zamierza zrobić 

oraz o tym, czego nie zamierza zrobić na podstawie ilustracji. Użyj konstrukcji be going to. 

Zapisz zdania w zeszycie. 

– zad. 6, str. 104: Posłuchaj pytań (ścieżka 3.30) dotyczących świąt obchodzonych w Polsce, 

których nazwy zostały podane w ramce. Odpowiedz na pytania, wybierając poprawną datę. 

Z zebranych kolejno liter zostanie utworzona sekretna wiadomość. Napisz ją w zeszycie. 

– Zad. 1, 3, 4,  str. 74 (Zeszyt ćwiczeń) 

 

Good luck! 
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