
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Język angielski 

Naucz się zasad stopniowania przymiotników długich i krótkich oraz wyjątków ( stopień 

wyższy i najwyższy) 

Podręcznik: str. 68 Extra steps, str. 69 ćw. 6, 7 (do zeszytu) 

Str. 70 ‘’The coldest place on earth” - posłuchaj i naucz się czytać 

Ćwiczenia : str. 29 (cała strona) 

 

18.03.2020  

Posłuchaj i przeczytaj historyjkę. 

Do zeszytu : 

Lesson  

Topic:  The superfriends. 

Ex6, 7 p 69 – Uzupełnij i przepisz całe zdania. 

 

23.03 

Do zeszytu: 

Lesson 

Topic: Life In Britain. 

Str. 72 ćw. 1,2,3 (podręcznik)- proszę zrobić do zeszytu 

 

  



25. 03 

Do zeszytu 

Lesson 

Topic: A beautiful place in Poland. 

(pod tematem proszę zrobić projekt str. 72 – PROJECT- Zrób plakat czyli narysuj lub wklej 

ilustrację przedstawiającą piękne miejsce w Polsce np. góry i napisz o nim kilka zdań po 

angielsku- czyli co to za miejsce, gdzie się znajduje, co można tam robić. Jako przykład 

możecie użyć tekstu Life in  Britain str. 72). Wystarczą 3 zdania. 

 

27.03 

Do zeszytu 

Lesson 

Topic: Revision 5 - Powtórenie wiadomości z rozdziału 5. 

(pod tematem robimy ćwiczenia z podręcznika): ex 1 p73, ex 2 p 73 – piszemy całe zdania 

uzupełniamy stopniem wyższym przymiotnika i słówkiem than według przykładu obok 

piszemy T – jeśli zdanie jest prawdziwe i F- fałszywe. Ex 3 p 73 – piszemy całe zdania, 

używając stopnia wyższego. 

Przepraszam pomyłka Mariusz Małek 

 

 

Zmieniam trochę plany odnośnie naszej piątkowej lekcji (27.03). Zamiast materiału ze strony 

www.gov.pl/web/zdalnelekcje proponuję powtórkę z czasu Past Simple. Budowę znajdziecie 

w podręcznikach na str. 73 i w waszych zeszytach. Do tego zapraszam do zadań online  z tej 

strony: https://www.ang.pl/cwiczenia/797/past-simple-zastosowanie  

Do tematu czasu przeszłego wrócimy od przyszłego tygodnia wiec powtórka nie zaszkodzi. 

Od przyszłego tygodnia wracamy też do pracy z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i zeszytem 

przedmiotowym wiec jeśli ktoś spalił już te materiały bo myślał, że teraz tylko komputer się 

liczy to ma problem. 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.ang.pl/cwiczenia/797/past-simple-zastosowanie


 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 5b angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com

