
Język angielski – klasa 5 – zestaw zadań na okres 4-8 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. 

4 maja 2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 95: W zeszycie uzupełnij podpisy pod ilustracjami 1-6 brakującymi literami. 

– zad. 2, str. 95: Uzupełnij zdania nazwami ludzi, miejsc i wydarzeń związanych ze sportem. 

Zwróć uwagę, aby odpowiednio użyć w zdaniach formy liczby pojedynczej lub liczby 

mnogiej. 

– zad. 3, str. 95: Uzupełnij dialog na temat weekendowego wyjazdu na imprezę sportową 

brakującymi wyrażeniami, tak aby logicznie uzupełnić całość. 

– zad. 4, str. 95: Uzupełnij zdania twierdzące lub przeczące poprawną formą czasownika z 

nawiasu w czasie przeszłym Past simple. 

– zad. 5, str. 95: Zamień zdania twierdzące na pytania w czasie przeszłym Past simple i 

uzupełnij krótkie odpowiedzi. 

– zad. 6, str. 95: Uzupełnij pytania i odpowiedzi poprawną formą czasownika podanego w 

przykładach 1-3 w czasie przeszłym Past simple. 

– Zadania dla chętnych: zachęcam, aby wykonać zadania z  Zeszytu ćwiczeń na str. 69  w 

ramach dodatkowego powtórzenia i utrwalenia wiadomości. 

– Aby pomóc w powtórzeniu i utrwaleniu słownictwa z Unitu 7, można skorzystać z aplikacji 

Quizlet i wykonać dowolne zadania z Unitu 7. Tutaj link z przykładowymi zestawami słówek 

do podręcznika Brainy – klasa 5:   

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

5 maja 2020 

Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 7. 

 Proszę wykonać zadania z kart pracy. 

7 maja 2020 

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 

 W czwartek rano ok. godz. 8:45 wyślę każdemu z Was na skrzynkę e-mail sprawdzian z 

rozdziału 7. Proszę przesłać rozwiązania zadań na mój adres e-mail do godziny 10:45. 

Good luck! 
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