
Język angielski- klasa VI. Zadania do wykonania od 27 kwietnia- 30 kwietnia. 

Ćwiczenia wykonujemy w zeszycie. Przypominam, że polecenia zaznaczone na 

czerwono wykonujemy na ocenę. Poleceń w nawiasach nie trzeba przepisywać, 

gdyż jest to tłumaczenie do lekcji. 

 

Lesson, Monday,April,Spring 

Topic:    Train your brain-ćwiczenia 

1. Przypomnij sobie zasady tworzenia pytań w czasie Past Simple? 

Jaki operator należy dodać? Popatrz na obrazek poniżej: 

 

 

 

2. Aby utworzyć pytanie w czasie przeszłym Past Simple używamy operator 

did. Z podanych zdań twierdzących utwórz pytania. 

They watched TV yesterday.- Did they watch TV yesterday? 

She played football yesterday- Did……………………………………? 

You cooked dinner yesterday-……………………………………………? 

He visited his aunt yesterday-…………………………………………….? 

You cleaned your car yesterday- ……………………………………….? 

3. Wykonaj zadanie 1 str 76 ( napisz po angielsku na jakie choroby cierpią 

osoby na rysunkach od a-f) 

 

Lesson, Thursday, April, Spring 

Subject: An injury- praca z tekstem. 



1. Przepisz dialog do zeszytu. Popatrz do książki str 77. Na jakie schorzenie 

cierpi chłopak? 

What happened to you? 

I had an accident. I broke my leg. 

When did it happen? 

Last week. 

How does it feel now? 

It hurts a lot 

 

Teraz spójrz na tłumaczenie: 

Co się stało? 

Miałem wypadek. Złamałem nogę. 

Kiedy to się stało? 

W zeszłym tygodniu. 

A jak się teraz czujesz? 

Bardzo boli. 

2. Napisz podobny dialog, zamień wyrazy napisane na zielono na inne 

podane poniżej ( zmień rodzaj schorzenia na to, które widzisz na obrazku 

oraz miejsce zdarzenia). Dialog jest na ocenę, proszę o przysłanie go do 

końca tygodnia mailem, Messengerem lub sms. 

  



użyj zwrotu: broke my hand, miejsce zdarzenia: last Monday ( w ostatni 

poniedziałek)  

 czyli powodzenia 

 

W ramach lekcji wychowawczej spotykamy się w środę 29 kwietnia o godzinie 

18 na grupie klasy 6 na Messenger. Proszę Was serdecznie, aby  przed 

spotkaniem znaleźć sobie ciche i spokoje miejsce do rozmowy ( można na 

chwilę wyjść na balkon, jeśli ktoś posiada lub zająć na chwilę łazienkę      ). 

Zależy mi na tym, aby było to spotkanie tylko naszej klasy i aby wszyscy podczas 

naszego spotkania czuli się dobrze. Proszę, aby każdy z Was pomyślał  o tym jak 

można fajnie spędzić czas w domu, czyli jakie aktywności, czynności bądź 

zabawy możecie polecić swoim kolegom, jako formę spędzania czasu wolnego. 

Ja ostatnio spędzam czas na pieczeniu bułeczek oraz na pracach w ogródku, a 

Wy? 

 


