
Język angielski – klasa 6 – 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: Czas Present perfect: ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 102: Przeczytaj pytania i posłuchaj nagrania (ścieżka 3.29). Znajdź w pytaniach 

trzecią formę czasowników nieregularnych (Past participle)  i napisz w zeszycie formę 

podstawową dla tych czasowników. Porównaj swoje odpowiedzi z listą czasowników 

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

nieregularnych uczyć się na pamięć. 

– zad. 2, str. 102: Odpowiedz na pytania z zad. 1. 

– zad. 3, str. 102: Rozwiąż trzy zagadki Oscar'a. Dokończ zdania: 1. He's recycled... . 

2. He's done … . 3. He's saved … . 

– zad. 4, str. 102: Popatrz na obrazki, posłuchaj nagrania (ścieżka 3.30) i zdecyduj, co osoby 

1-5 właśnie zrobiły.  Wybierz odpowiednie czynności przedstawione na obrazkach (a-h) i 

dopasuj do właściwych osób. 

– zad. 5, str. 102: Ile różnych zdań potrafisz ułożyć, wykorzystując wyrażenia podane w 

ramce? Zapisz swoje odpwowiedzi w zeszycie. 

– zad. 6, str. 102. 

 

26 maja 2020 

Temat: Akcja ekologiczna. Proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 103: Posłuchaj nagrania (ścieżka 3.31) i przeczytaj dialogi. Znajdź w dialogach 

dwa wyrażenia służące do proponowania. Zapisz w zeszycie odpowiedzi. Następnie powtórz 

dialogi za nagraniem. Zapoznaj się z tłumaczeniem zwrotów z dialogu w słowniczku w ramce 

An eco-friendly event na str. 106. 

– zad. 2, str. 103: Zapoznaj się ze zwrotami z ramki, służącymi do przyjmowania propozycji 
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oraz do odrzucania propozycji (tłumaczenie znajduje się w słowniczku: An eco-friendly event 

na str. 106). Następnie dopasuj je do odpowiedniej kolumny w tabeli. 

– zad. 3, str. 103: Ułóż dialog na podstawie dialogu modelowego w zad. 1. Wykorzystaj 

wyrażenia z zad. 1 oraz z zad. 2. 

– zad. 4, str. 103 

– zad. 6, str. 103: Chcesz zachęcić osoby, aby pomogły Ci w akcji ekologicznej: sprzątanie… . 

Napisz ogłoszenie, w której poinformujesz o tej akcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w ramce Tips w podręczniku. 

– 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. 3, str. 103 (podręcznik). Można również ułożyć swoje 

własne dialogi na podstawie zwrotów i wyrażeń z zad. 1 oraz zad. 2, str. 103.  Proszę o 

przesyłanie filmików na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl w terminie do 2 czerwca 

2020. Powodzenia! 

 

28 maja 2020 

Temat: Czas Present perfect i Past simple. Proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

– ćwiczenia. 

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (Zeszyt ćwiczeń): 

– zad. 1, 2, 3, 4, str. 72 

– zad. 1, 2, str. 73. 

Good luck! 
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