
Zadania domowe z języka angielskiego dla kl. VI a –tydzień 3 

Witam ponownie, 

Oto kilka zadań na najbliższy tydzień. Na dobry początek kilka teścików na powtórzenie czasowników 

regularnych i nieregularnych, które znajdziecie pod tymi linkami: 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasy-angielskie/czasowniki-regularne-nieregularne/ 

https://engbook.pl/exercise/12218 

1. Lekcja 1 

 W zeszycie zapisz temat lekcji: ”Ouch!-  kontuzje.” 

 Zad. 1. str. 73 podr. Wysłuchaj nagrania(2.38- 2 numer płyty 38 numer nagrania) i powtórz 

nazwy  problemów zdrowotnych. 

Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Następnie dopasuj obrazki do zdań i zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

 

 Zad. 2. str. 73 podr. Znajdź formy przeszłe wskazanych czasowników i zapisz w zeszycie 

(str.122-123). Następnie odtwórz naganie 2.39. i powtórz prawidłową wymowę tych 

czasowników. 

 Zad. 3. str. 73 podr. Przeczytaj zdania i do każdego z nich przyporządkuj dolegliwość. Zapisz 

całe zdania w zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij je jako załącznik do maila na adres: 

izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

 Zad. 4. str. 73 podr. Znajdź formy przeszłe wskazanych czasowników i zapisz w zeszycie 

(str.122-123). Następnie odtwórz naganie 2.40. i powtórz prawidłową wymowę tych 

czasowników. 

 Zad.5. str. 73 podr. Przeczytaj tekst i wybierz prawidłowe uzupełnienie luk. Zapisz w zeszycie 

A, B, C. 

 Praca domowa: Ćw. 1,2 str. 50 zeszyt ćwiczeń. 

2. Lekcja 2  

 Na dobry początek poćwicz zadania pod tym linkiem: 

https://quizlet.com/pl/404215347/unit-6-injuries-flash-cards/ 

 

 Zapisz temat lekcji: „Save the sea: Episode 6 – The dolphin helped us.”  

 Włącz nagranie  2.41 i powiedz Yes gdy usłyszysz nazwę urazu lub No gdy usłyszysz inne 

wyrażenie. 

Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

 Zad. 1. str. 74 podr. Przeczytaj opowiadanie i posłuchaj go z nagrania 2.42. odpowiedz 

pisemnie w zeszycie na pytanie „Where are Dane and Dave going to go?”. 

 Przepisz Glossary i Useful do zeszytu z polskimi tłumaczeniami (str. 80). 

 Zad. 2. str. 75 podr. Znajdź formy przeszłe wskazanych czasowników i zapisz w zeszycie 

(str.122-123). Następnie odtwórz naganie 2.43. i powtórz prawidłową wymowę tych 

czasowników. 

 Zad. 3. str. 75 podr. Przeczytaj tekst ponownie. Uzupełnij zdania odpowiednim imieniem. 

Zapisz zdania w zeszycie. 
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 Przypomnij sobie jak tworzymy pytania w czasie Past Simple (str.81) 

 Zad. 4. str. 75 podr. Z podanych informacji ułóż pytania i odpowiedzi w czasie  Past 

Simple. Zapisz je w zeszycie.  Zrób zdjęcie i prześlij je jako załącznik do maila na adres: 

izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

 Gramar App – Past time expressions str. 75. 

Ułóż zdania podanymi określeniami czasu w czasie przeszłym a następnie w słowniku 

internetowym przetłumacz swoje zdania.  

Np. I helped him yesterday.  Ja pomogłem mu wczoraj. 

 Zad. 5. str. 75 podr. Wysłuchaj  nagrania 2.44 i uzupełnij zdania brakującymi 

informacjami. Zapisz zdania zeszycie. 

 Praca domowa: Ćw. 1,2,3  str. 51 zeszyt ćwiczeń. 

3. Lekcja 3  

Na dobry początek kilka, który  znajdziecie pod tym linkiem: 

http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-past-simple-test-8.html 

 Zapisz temat lekcji: „Train your brain 6”. 

 Zad. 1. str. 76 podr. Przeczytaj opis wypadków i do każdego rysunku a - f dopasuj imię 

chłopca. Zapisz odpowiedzi w  zeszycie. 

 Zad. 2. str. 76 podr. Przeczytaj tekst o Emmie, która ma pecha. Od stycznia do czerwca 

przydarzały jej się wypadki. Napisz co przydarzyło się jej w każdym z tych miesięcy. 

Np. She twisted  her  anckle In January. Zapisz całe zdania w zeszycie. Zrób zdjęcie i 

prześlij je jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020. Nie 

zapomnij się podpisać. 

 Zad. 3. str. 76 podr. Z podanych wyrazów ułóż zdanie w czasie Past Simple (pamiętaj że 

czasownik należy zamienić na czas przeszły zgodnie z tabelkami str. 122-123)  do 

każdego zdania dorysuj brakujący puzzel. 

 Zad. 4. str. 76 podr.  Z podanych wyrazów ułóż pytania w czasie past Simple a następnie 

udziel odpowiedzi na te pytania. 

 Zad. 5. str. 76 podr.  Przeczytaj tekst a następnie wybierz odpowiedź w jakiej kolejności 

powinny być ułożone akapity tego tekstu aby był on logiczny. Zapisz odpowiedź zeszycie. 

 Praca domowa: Ćw. 1,2,3  str. 52 zeszyt ćwiczeń. 

 

W piątek 3 kwietnia 2020 widzimy się na Skype według planu lekcji. Proszę dodać mnie 

do swojej grupy lub utworzyć nową grupę pt. Język angielski  + nazwa klasy. 

 

Na razie to tyle. Za tydzień kolejne zadania. Czekam na wasze maile z niecierpliwością.  

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila 

izabela.kopiecka@wp.pl w godz.8-15.  

 

 

Good luck. Stay in good health. 
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