
Klasa 5 – język angielski (27-30 kwietnia) 

Na stronie eDesk.pearson.pl są udostępnione wersje cyfrowe zeszytu ćwiczeń, podręcznika, kart 

pracy, nagrania do zadań oraz interaktywne gry. Aby skorzystać z nich nie jest wymagany kod, 

wystarczy się tylko zarejestrować. 

link do eDesk poniżej: 

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/strefa-ucznia/ 

 

Poniedziałek, 27 kwietnia  2020r.  

Temat: Past Simple for irregular verbs. Czasowniki nieregularne w zdaniach twierdzących czasu 

Past Simple. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Otwórzcie podręcznik na s. 85. 

3. Zapoznajcie się z informacją w tabelce. Czasownik drink (pić) w czasie przeszłym (Past Simple) 

ma formę drank, która jest taka sama dla wszystkich osób. 

drink -  drank 

W przypadku innych czasowników nieregularnych, form czasu Past Simple trzeba nauczyć się 

na pamięć. Lista czasowników nieregularnych Irregular verbs znajduje się na końcu książki 

(druga kolumna). 

 

4. Odszukajcie w historyjce s.84 formę przeszłą poniższych czasowników i zapiszcie do zeszytu: 
come- 
drink- 
eat- 
feel- 
go- 
have- 
make- 
meet- 
take- 

Możecie również sprawdzić formę przeszłą czasowników nieregularnych na liście Irregular verbs  

(2 kolumna) 

5. Wykonajcie zadanie 5 s.85. Uzupełnijcie zdania podanymi czasownikami w czasie Past Simple. 

Zapiszcie do zeszytu przedmiotowego tylko same odpowiedzi. 

6. Wykonajcie zadanie 6 s.85. Uzupełnijcie tekst na temat pracy Rocco używając czasu Past 

Simple czasowników w nawiasach. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie przedmiotowym. 

7. Dla chętnych: zadanie 7 s.85. Napiszcie zdania o sobie w czasie Past Simple, zmieniając 

wyrażenia, napisane niebieskim kolorem tak, aby były prawdziwe.  

 

Czwartek, 30 kwietnia 2020r. 

Temat: I made a pizza last Sunday . Czas Past Simple – zdania twierdzące – ćwiczenia utrwalające. 

1. Zapiszcie temat w zeszycie przedmiotowym. 

2. Obejrzyjcie filmik Grammar animations  - L2 u6.3 He ate my math book (dostępny na eDesk) 

3. Wykonajcie zadania 1-5 s.52 z zeszytu ćwiczeń. 

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/strefa-ucznia/


4. Przetłumaczcie zdania na język angielski, wykorzystując czasowniki podane w nawiasach w 

odpowiedniej formie: 

1) W poniedziałek on oglądał telewizję (watch) 

2) Wczoraj my posprzątaliśmy w kuchni (tidy) 

3) Spotkałem Johna w bibliotece godzinę temu (meet) 

4) W poniedziałek ona jadła rybę (eat) 

5) W sobotę ona opiekowała się swoją młodszą siostrą (look after) 

Zapiszcie tłumaczenia w zeszytach. 

 

https://quizlet.com/305304810/level-a1-unit-6-just-the-job-flash-cards/ - link do utrwalenia 

słownictwa z rozdziału 6 

Wykonane zadania należy sfotografować lub zeskanować oraz wysłać na adres email: nat34@op.pl 

Termin wykonania zadań do 4 maja  2020r. 

Natalia Załucka 

 

https://quizlet.com/305304810/level-a1-unit-6-just-the-job-flash-cards/

