
Język angielski klasa 4a ( Ola i Igor pracują programem klasy IV) Zadania do 

wykonania od 1 czerwca-5 czerwca. Przypominam, że treści które są 

zaznaczone na czerwono będą sprawdzane na ocenę. Nawiasy oznaczają moje 

tłumaczenie i nie trzeba ich przepisywać do zeszytu.  

Bardzo dziękuję za przesyłanie zadań do sprawdzenia na ocenę. (nie trzeba 

przysyłać zdjęć wszystkiego dzieci robią, tylko to co jest zaznaczone na 

czerwono). Serdecznie dziękuję za współpracę       Bardzo proszę o 

podpisywanie się pod sms i wiadomościami. 

Zadania domowego nie odesłali: Igor i Mateusz 

1. Dzisiaj będziemy wykonywać plan miasta. Zadanie jest na czerwono, czyli 

należy odesłać je do oceny. Narysuj bądź wytnij z gazet i przyklej na 

kartce miejsca w mieście ( zaplanuj dokładnie gdzie będą znajdować się 

poszczególne budynki), podpisz je po angielsku ( pomoże ci w tym 

słowniczek w książce, str 108, druga tabela) 

 

Lesson,  Monday, June, Summer 

Topic: Czasownik być- pytania. 

1. Zauważyliście, że mamy nowy miesiąc i nową porę roku! 

Popatrzcie na tabelkę przedstawiającą miesiące po angielsku i napiszcie 

w zeszycie miesiąc swojego urodzenia: 

 

                    

2. Przypomnij sobie odmianę czasownika być, którą przerabialiśmy na 

ostatnich zajęciach 



3. A teraz spójrz jak tworzymy pytania z czasownikiem być: 

 

 
Pytania tworzymy przez przestawienie czasownika być na początek 

zdania przed podmiot. 

4. Utwórz pytania według wzoru: 

She is happy- Is she happy? 

He is sad- Is he sad? 

You are strong- 

They are nice- 

We are tall- 

It is short- 

I am pretty- 

 

Lesson, Tuesday, June, Summer 

Topic: Czasownik być- przeczenia. 

 

1. Spójrz na tabelę przedstawiającą przeczenia: 

 

            



Przeczenia tworzymy przez dodanie wyrazu NOT za czasownikiem 

2. Utwórz przeczenia według wzoru poniżej: 

She is strong- She is not strong 

You are tall- You are not tall 

He is short- 

They are nice- 

We are fat- 

I am thin- 

 

Lesson Wednesday, June, Summer 

Topic: Train your brain. 

1. Przetłumacz frazy na język angielski. Pomoże ci w tym słownik str 108 

Wygrać nagrody- 

Walczyć z dinozaurem- 

Znaleźć skarb- 

Wskoczyć do jeziora z krokodylami- 

Odwiedzić zamek strachów- 

 

2. Co to za miejsca, przypomnij sobie i zapisz po angielsku: 

 

a)  

 



b)  
 

c)  
 

d)  

 

 

czyli powodzenia 

 


