
Język angielski – klasa 5 – zestaw zadań na okres 25-29 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. 

 

  

25 maja 2020 

Temat: Na biwaku: prośba o radę i udzielanie rady. Czasownik should/shouldn’t. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 105: Przeczytaj dialogi i posłuchaj nagrania (ścieżka 3.31). Wybierz właściwe 

słówko: should lub shouldn’t. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Następnie  powtórz dialog za 

nagraniem. Zapoznaj się z tłumaczeniem zwrotów z dialogu w ramce At the campsite na str. 

108. 

– Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami czasownika should/shouldn’t: 

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

 

– zad. 2, str. 105: Jak zareagujesz w języku angielskim w sytuacjach opisanych w zdaniach 1-

5? Napisz odpowiedzi w zeszycie. Wykorzystaj zwroty, które pojawiły się w dialogach w zad. 

1. 

– zad. 3, str. 105: Dopasuj wyrażenia związane z biwakiem (z ramki) do zdjęć (1-6). Posłuchaj 

nagrania (ścieżka 3.32), sprawdź swoje odpowiedzi i powtórz za nagraniem wyrażenia. 

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

– zad. 4, str. 105: Dopasuj nazwy zajęć na biwaku (1-2) do powodów, dlaczego mogą być one 

niebezpieczne (a-b) oraz nazwy zajęć na biwaku (3-6) do odpowiednich porad (c-f). 

– zad. 5, str. 105: Uzupełnij dialogi 1-2 odpowiednimi wyrażeniami z zad. 1 oraz z zad. 4. 

Następnie odegraj dialogi. 

– 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 lub w zad. 5, str. 105 (podręcznik). Proszę o przesyłanie filmików na 

mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl w terminie do 1 czerwca 2020. Powodzenia! 
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26 maja 2020 

Temat: Konstrukcja be going to, czasownik should/shouldn’t – ćwiczenia. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (Zeszyt ćwiczeń): 

– zad. 1, 2, 3, str. 73 

– zad. Useful, str. 73 

– zad. 1, 2, str. 75. 

 

29 maja 2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 8. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):  

– zad. 1, str. 107: Zapisz daty słownie, tak jak pokazano w przykładzie w podręczniku. 

– zad. 2, str. 107: Uzupełnij zdania 1-6 nazwami elementów krajobrazu zgodnie z ilustracjami. 

– zad. 3, str. 107: Uzupełnij zdania a-d  wyrażeniami z ramki. Następnie uzupełnij dialogi 1-2 

zdaniami a-d,  tak aby logicznie uzupełnić całość. Odegraj dialogi. 

– zad. 4, str. 107: Uzupełnij zdania w tekście poprawną formą czasownika z nawiasu  z 

użyciem konstrukcji be going to. 

– zad. 5, str. 107: Ułóż podane wyrażenia  we właściwej kolejności, tak aby utworzyć pytania 

z użyciem konstrukcji be going to. 

– zad. 6, str. 107: Wykorzystaj podane wyrażenia i ułóż pytania do Luke. Zastosuj konstrukcję 

be going to. Następnie napisz odpowiedzi na podstawie tekstu w zad. 4. 

– Aby pomóc w powtórzeniu i utrwaleniu słownictwa z Unitu 8, można skorzystać z aplikacji 

Quizlet i wykonać dowolne zadania z Unitu 8. Tutaj link z przykładowymi zestawami słówek 

do podręcznika Brainy – klasa 5:   

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets 

 

Good luck! 
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