
Zadania domowe z języka angielskiego dla kl. VIa  –tydzień 6 

Zagadnienia dla osób, które maja problemy z łączem lub nie mogą się ze mną 

kontaktować ze względów technicznych. 

Oto kilka zadań na najbliższy tydzień.  

Lekcja 1 

 W zeszycie zapisz temat lekcji: ”Let’s check units 5-6.” 

 Zad. 1. str. 82 podr. Wysłuchaj nagrania 2.47 i wybierz prawidłowe odpowiedzi do pytań. Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie. 

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

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

 

 Zad. 2. str. 82 podr. Wysłuchaj nagrania 2.48 i zapisz odpowiedzi na pytania. Zapisz odpowiedzi pełnym 

zdaniem w zeszycie. 

 Zad. 3. str. 82 podr. Wysłuchaj nagrania 2.49 i dopasuj odpowiednie reakcje do nagrań. Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie.  

 Zad. 4. str. 82 podr. Uzupełnij brakujące zdania w dialogach.  Zapisz odpowiedzi pełnym zdaniem w 

zeszycie. 

 Zad. 5. str. 82 podr. Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami. Wykorzystaj podane wyrazy.  Zapisz dialog w 

zeszycie. 

 Zadania zeszyt ćwiczeń: Ćw. 1,2, 3,4 str. 56. Zadanie 4 należy napisać w formie elektronicznej (Word, 

notatnik, treść maila) i przysłać jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 30.04.2020. 

Nie zapomnij się podpisać. 

1. Lekcja 2  

 Zapisz temat lekcji: „ Let’s check units 5-6.”  

 Zad. 6. str. 83 podr. Przeczytaj teksty i wybierz prawidłową odpowiedzi do pytań 1 i 2.  

 Zapisz odpowiedzi w zeszycie.  

 Zad. 7. str. 83 podr. Przeczytaj tekst i uzupełnij go brakującymi wyrazami. Zapisz odpowiedzi w 

zeszycie.  

 Zad. 8. str. 83 podr. Przekształć drugie zdanie tak aby oznaczało to samo co pierwsze. Wykorzystaj 

podane słowo. Możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy. Zapisz zdania zeszycie. 

 Zad. 9. str. 83 podr. Przetłumacz wyrazy w nawiasie na język angielski. Zapisz zdania w zeszycie.  

 Zadania w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 1,2,3, 4,5 str. 57. 

2. Lekcja 3  

 Zapisz temat lekcji: „Let’s talk units 5-6”. 

 Zaliczenie czasowników nieregularnych ze stron 122-123. Nauczyciel łączy się z uczniami 

pojedynczo. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania ustnie i pisemnie. 

 Zadania w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 1,2,3, 4, str. 58. 

 Zadania w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 5, 6, 7 str. 58. Zadanie  7 należy napisać w formie elektronicznej 

(Word, notatnik, treść maila) i przysłać jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 

30.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

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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