
Język angielski – klasa V ( Ola i Igor pracują programem klasy IVa), Zadania 

robimy w zeszycie, przypominam, że polecenia czerwone będą sprawdzane na 

ocenę. Zadania do wykonania od 18 maja-22maja. Zapisów w nawiasach nie 

trzeba przypisywać, jest to tłumaczenie, jak wykonać polecenie. 

Uprzejmie proszę o przysyłanie zadań do sprawdzenia, które są napisane na 

czerwono. Proszę o podpisywanie się pod sms i wiadomościami.  

 

Lesson, Monday, May, Spring 

Topic: Past Simple- przeczenia i pytania. 

1. Czas Past Simple- jest to czas przeszły. Przeczenia tworzymy przez 

dodanie operatora didn’t przed czasownik. Pytania tworzymy przez 

dodanie oparatora Did na początku zdania przed podmiot. 

Spójrz i zapamiętaj: LOOK and REMEMBER: 

You played tennis yesterday. – Ty grałeś w tenisa wczoraj. ( to jest zdanie 

twierdzące) 

Did you play tennis yesterday?- Czy ty grałeś w tenisa wczoraj? ( to jest zdanie 

pytające) 

2. Przekształć zdania twierdzące w zdania pytające wg wzoru powyżej: 

He visited his grandma.- Did he……………………………………………….? 

You cooked dinner yesterday. – Did you………………………………….? 

She played computer games.- Did……………………………………………? 

They watched TV yesterday.- Did…………………………………………….? 

You organized a party two days ago.- ……………………………………..? 

 

Lesson, Tuesday, May, Spring 

Topic: Ćwiczenia leksykalne. 

1. Przetłumacz wyrazy na język angielski ( pomoc znajdziesz w słowniku na 

stronie 96): 

 



Pływak- 

Zwycięzca- 

Kort tenisowy- 

Stadion sportowy- 

Widz- 

Komentator- 

 

2. Spójrz na ramkę zad 7 str 91. Co oznaczają wyrazy, przepisz je do zeszytu 

i przetłumacz na język polski. Skorzystaj ze słownika online. 

3. Nazwij poniższe obrazki po angielsku: 

 

a) 

 

b) 

 

 

 



c) 

 

d) 

 

e) 

 

 

Lesson, Friday, May, Spring 

Topic: A day out- dialog. 

1. Look at page 93- spójrz na stronę 93. Gdzie odbywa się rozmowa? Jak 

powiesz szkoła po angielsku? 

2. Przepisz dialog do zeszytu: 

A: How was your weekend?- jak minął twój weekend? 

B: Fine, thanks. I went to a football match in London.- Dzięki, dobrze. Byłem na 

meczu piłki nożnej w Londynie. 



A: Great! Tell me about it.- Świetnie! Opowiedz mi o tym 

B: First, we caught the train to London. Then, we went to the stadium.- 

Najpierw złapaliśmy pociąg do Londynu. Potem poszliśmy na stadion. 

A: That sounds like a good day.- To brzmi świetnie. 

B: It was- Tak było   

3. Przetłumacz zwroty na język angielski: 

 

a) Opowiedz mi o tym- 

b) Dzięki, dobrze- 

c) Świetnie- 

d) Jak minął twój weekend?-  

 

czyli powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


