
Język angielski – klasa 6 – 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: Aktywny wypoczynek – ćwiczenie umiejętności językowych. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 96: Posłuchaj nazw różnych form aktywnego wypoczynku i powtórz za 

nagraniem (ścieżka 3.18). Następnie powtórz słownictwo jeszcze raz i wskaż na 

odpowiednie obrazki w podręczniku na str. 96. Zapoznaj się z tłumaczeniem słownictwa w 

słowniczku (Adventure activities) na str. 106. Zdecyduj, które  formy aktywnego 

wypoczynku przedstawione w Brainy Post są Twoim  zdaniem bezpieczne, a które 

niebezpieczne i ryzykowne. 

– zadanie Phonics twister: Posłuchaj nagrania i powtórz (ścieżka 3.19). 

– zad. 2, str. 96: Zapisz w zeszycie listę form aktywnego wypoczynku, które 

chciałbyś/chciałabyś wykonać.  Następnie posłuchaj nagrania, policz ile punktów 

uzyskałeś/aś i porównaj swój wynik z listą w podręczniku, aby zobaczyć jak bardzo żądną 

przygód osobą jesteś. 

– zad. 3, str. 97: Przeczytaj zdania 1-8 i zdecyduj w jaki sposób spędzają czas poszczególne 

osoby. Zapoznaj się z przykładem do zdania 1 w podręczniku i zapisz pozostałe zdania w 

czasie Present Continuous, wykorzystując zwroty z Brainy Post na str. 96. 

– zad. 4, str. 97 

– zad. 5, str. 97: Posłuchaj rozmowy chłopca i dziewczyny na temat aktywności jakie 

wykonali na obozie Brainy Adventure Camp. Dopasuj jeden przymiotnik z ramki do każdej 

aktywności przedstawionej na obrazkach 1-5. 

 

12 maja 2020 

Temat: Opisywanie swoich doświadczeń związanych z aktywną formą wypoczynku. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 98: Przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania (ścieżka 3.23) Znajdź w dialogu trzecią 

formę czasowników nieregularnych (Past participle) dla czasowników podanych w ramce. 

mailto:sylwiam_88@op.pl


Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Porównaj swoje odpowiedzi z listą czasowników 

nieregularnych (Irregular verbs) na str. 122 w podręczniku. Bardzo proszę czasowników 

nieregularnych uczyć się na pamięć. 

– Zapoznaj się z przykładowymi zdaniami twierdzącymi, przeczącymi, pytającymi i krótkimi 

odpowiedziami w czasie Present perfect oraz z objaśnieniami dotyczącymi  czasu Present 

perfect w tabeli na str. 107 w podręczniku. 

Proszę szczególną uwagę zwrócić na typowe wyrażenia: never (nigdy) oraz ever (kiedykolwiek), 

przeanalizować przykładowe zdania z tymi wyrażeniami i wskazać w jakim miejscu w zdaniu w 

czasie Present Perfect wstawiamy te wyrażenia. 

– Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami typowych wyrażeń stosowanych w 

czasie Present Perfect (proszę szczególną uwagę zwrócić na informacje o never i ever): 

https://www.youtube.com/watch?v=-AIdXs-0l4w  

 

– Dla przypomnienia podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami czasu Present 

perfect. Proszę szczególną uwagę zwrócić na objaśnienia dotyczące użycia  never i ever w 

zdaniach w czasie Present perfect. 

https://www.youtube.com/watch?v=O7U_Mx_tva4  

 

– Link do filmiku Grammar App: 

https://www.youtube.com/watch?v=sY5ibu4WtVA&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTV

DELxw62&index=15  

 

– Proszę obejrzeć filmiki  z objaśnieniami czasu Present perfect oraz filmik Grammar App,  

a następnie wykonać zadania z podręcznika: 

– zad. 3, str. 98: Ułóż podane wyrażenia we właściwej kolejności, tak aby poprawnie 

utworzyć zdania w  czasie Present perfect i uzupełnić rozmowę Leo ze swoją babcią. Proszę 

zwrócić uwagę w jakim miejscu w zdaniu w czasie Present perfect wstawiamy wyrażenia 

never i ever. 

– zad. 4, str. 98: Uzupełnij brakujące fragmenty dialogu w czasie Present perfect. Wykorzystaj 

wyrażenia w nawiasie oraz podane czasowniki.   

– zad. 5, str. 98:  Posłuchaj wywiadu z kaskaderem. Następnie odpowiedz na pytania 1-4. 

 

14 maja 2020 

Temat: Opisywanie form aktywnego wypoczynku. Czas Present perfect z never i ever – 

ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AIdXs-0l4w
https://www.youtube.com/watch?v=O7U_Mx_tva4
https://www.youtube.com/watch?v=sY5ibu4WtVA&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=sY5ibu4WtVA&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=15


 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (Zeszyt ćwiczeń): 

– zad. 1, 2, str. 68 

– zad. 1, 2, 3, 4, str. 69. 

Good luck! 


