
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 1 czerwca-5czerwca. 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, June, Summer 

Topic: Poprawa sprawdzianu!!!!  

Niestety zadania do sprawdzenia na ocenę przysłały tylko 2 osoby: Jakub 

Goliwąs i Piotr Jercha. Tym osobom gratuluję 😊 , a resztę proszę ponownie o 

wykonanie zadań i odesłanie do piątku 5 czerwca. 

Przypominam,że jest to sprawdzian! 

Drodzy rodzice, gdyby dzieci miały problem ze wykonaniem sprawdzianu, 

proszę o informację! Zadzwonię i zrobimy zadania wspólnie. 

Dzisiaj chciałabym, abyście postarali się pracować samodzielnie, ponieważ 

zadania z dzisiejszej lekcji potraktujemy jako sprawdzien i będą one na ocenę. 

Proszę o odesłanie zadań.  

1. Wykonaj zadanie 1 str. 95 ( w zeszycie uzupełnij słowa odpowiednimi  

literami, pomoże ci w tym słownik str 96) 

2. Wykonaj zad 2 str. 95 ( uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami, są to 

nazwy ludzi, miejsc i wydarzeń, słownik str 96)  

3. Spójrz na rysunki i podpisz je( możesz zajrzeć do słowniczka na str. 96): 

 

a)  



b)  

c)  

d)  

e)  

 

Lesson, Wednesday, June, Summer 

Topic: Ćwiczenia gramatyczne 

Zwrot GOING TO oznacza zamierzać, dotyczy przyszłości. Spójrz na tabele 

poniżej: 

 



 

 

2. Przetłumacz zdania na język angielski według przykładu: 

Ja zamierzam grać w tenisa ( play tennis)- I am going to play tennis. 

Ty zamierzasz grać w tenisa- You are going to play tennis 

On zamierza grać w tenisa- 

Ona zamierza grać w tenisa- 

Ono zamierza grać w tenisa- 

 

Lesson,  Friday, June, Summer 

Topic: In the country – krajobraz. 

 

1. Wykonaj zadanie 1 str 101 ( dopasuj słowa do numerków na obrazkach, 

słownik str. 108) 

2. What is it?- Co to jest? 



a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 



e)  

 

 

czyli powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


