
Język angielski – klasa 6 – 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: Działania przyjazne środowisku. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 99: Posłuchaj nagrania (ścieżka 3.25), przeczytaj nazwy działań przyjaznych 

środowisku i powtórz je za nagraniem. Napisz listę najważniejszych Twoim zdaniem działań 

przyjaznych środowisku w każdej z podanych kategorii. Zapoznaj się z tłumaczeniem 

słownictwa w słowniczku (Eco-friendly activities) na str. 106. 

– zad. 2, str. 99: Ile działań przyjaznych środowisku już pamiętasz? Postaraj się wymienić z 

pamięci jak najwięcej działań przyjaznych środowisku w każdej kategorii. 

– zad. 3, str. 99: Przeczytaj wypowiedź dziewczyny na temat swojej rodziny. Za każde 

działanie przyjazne środowisku jakie rodzina podejmuje możesz przyznać 1 punkt lub 0,5. 

Zdecyduj o ilości przyznanych punktów i oceń jak bardzo przyjazna środowisku jest ta 

rodzina Twoim zdaniem. Porównaj uzyskany wynik z wynikami Eco-score podanymi obok 

tekstu. 

– zad. 4, str. 99: Ułóż pytania na temat działań przyjaznych środowisku przedstawionych na 

ilustracjach 1-6. Zapoznaj się z przykładowym pytaniem 1. Wykorzystaj wyrażenia z zad. 1. 

– Zad. 1, 2, 3,  str. 70 (Zeszyt ćwiczeń) 

 

19 maja 2020 

Temat: Historyjka obrazkowa. Czas Present perfect z just. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):  

– zad. Quick check str. 100 (ścieżka 3.26): Posłuchaj nagrania i dokończ usłyszane fragmenty 

nazw działań przyjaznych środowisku. 

– zad. 1. str. 100 (ścieżka 3.27): 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 106). Zapisz 
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tłumaczenie zwrotów na j. polski w ramce USEFUL!. 

– zad. 2, str. 101: Przeczytaj ponownie historyjkę obrazkową (Episode 8) i dopasuj fragmenty 

zdań  1-3 do fragmentów a-c zgodnie z treścią historyjki. Pamiętaj, aby korzystać ze 

słownika jeżeli masz trudności w rozumieniu zdań :) 

 

– Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi typowego wyrażenia używanego z czasem 

Present perfect: just (właśnie, dopiero co) w tabeli na str. 107 w podręczniku. Proszę 

przeanalizować przykładowe zdanie z tym wyrażeniem i wskazać w jakim miejscu w zdaniu 

w czasie Present Perfect wstawiamy to wyrażenie. 

– Dla przypomnienia podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami typowych 

wyrażeń stosowanych w czasie Present Perfect (proszę szczególną uwagę zwrócić na 

informacje o just): 

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

 

– Proszę obejrzeć filmik  z objaśnieniami typowych wyrażeń stosowanych w czasie Present 

perfect, a następnie wykonać zadania z podręcznika: 

– zad. 3, str. 101: Posłuchaj wypowiedzi czterech osób (ścieżka 3.28). Ułóż zdania mówiące o 

tym co te osoby właśnie zrobiły. Użyj czasu Present perfect, słówka just oraz odpowiednich 

zaimków: he, she lub they. 

– Zad. 2,  str. 71 (Zeszyt ćwiczeń) 

– zad. z ramki Useful! oraz Train your brain! Str. 71 (Zeszyt ćwiczeń). 

 

 

21 maja 2020 

Temat: Czas Present perfect i Past simple – porównanie. 

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

odpowiedziami w czasie Present perfect oraz w czasie Past simple, a także z 

objaśnieniami dotyczącymi  czasu Present perfect i czasu Past simple w tabeli na str. 107 

w podręczniku. 

– Porównaj również przykładowe zdania w czasie Present perfect oraz w czasie Past simple 

w ramkach na str. 101 w podręczniku. 

– Podaję linki do przykładowych filmików z porównaniem czasu Present perfect i czasu 

Past simple: 

https://www.youtube.com/watch?v=m6WMzvq-1Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=cF0ij_qSdL4 
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– Link do filmiku Grammar App: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ1t_3YzmfA&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTV

DELxw62&index=16 

 

 Proszę obejrzeć filmiki z porównaniem czasu Present perfect i czasu Past simple oraz 

filmik Grammar App, a następnie wykonać zadania z podręcznika: 

– zad. 5, str. 101: Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika z nawiasu w czasie Present 

perfect lub w czasie Past simple. 

– zad. 6, str. 101:Uzupełnij pytania w dialogu poprawną formą czasownika: recycle lub do w 

czasie Present perfect lub w czasie Past simple.   

– Zad. 1, 3,  str. 71 (Zeszyt ćwiczeń) 

 

Good luck! 
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