
Język angielski- klasa VI. Zadania do wykonania od 11 maja- 15 maja. 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,May,Spring 

Topic: Recycle your old computer- ćwiczenia. 

1. Przetłumacz zwroty na język angielski ( pomoże ci w tym słownik str. 94): 

 

Klawiatura- 

Drukarka- 

Myszka- 

Ekran dotykowy- 

Komputer stacjonarny- 

Toner- 
 

2. Wykonaj zadanie 6 str. 85 ( przetłumacz wyrazy na język polski) 

Np. click- klikać 

 

3. Wykonaj plakat dotyczący sprzętu komputerowego (wydrukuj lub narysuj 

3 sprzęty związane z komputerem, podpisz je po angielsku, zrób zdjęcie i 

przyślij na ocenę do końca)np. 

 laptop 



mouse 

 

printer 

 

Lesson, May, Spring 

Topic: I haven’t saved my work!- ćwiczenia. 

1. Przepisz do zeszytu I przetłumacz na język polski, skorzystaj ze słownika 

online 

a. Używanie komputera 

 

Using the computers: 

LOG IN- 

ENTER- 

LOG OUT- 

FORGET YOUR PASSWORD- 

SAVE YOUR WORK- 

MAKE BACKUPS OF YOUR FILES- 



b) zasady obowiązujące w pracowni komputerowej 

 

Rules of the computer room: 

Do not install apps- 

Do not delete emails- 

Do not download videos- 

The computers are for schoolwork  

 
Lesson, Friday, May, Spring 

Topic: Save the Sea- praca z tekstem. 

 

1. Popatrz na obrazki. O czym może być tekst? 

2. Przepisz zwroty do zeszytu: 

 

Community work- prace społeczne 

Court- sąd 

Pay a fine- zapłacić grzywnę 

Pick up rubbish- zbierać śmieci 

Recycling box- pojemnik do segregacji śmieci 

 

3. Spójrz na zad 6 str. 89 ( behaviour at school- zachowanie w szkole, z 

tabelki poniżej przepisz do zeszytu 3 zasady, które są wg ciebie 

najważniejsze w szkole, użyj słownika online do tłumaczenia zwrotów) 

Np. Don’t use your mobile in class- nie używaj telefonu komórkowego na 

zajęciach       

 czyli powodzenia 



 

W ramach lekcji wychowawczej spotykamy się w środę 13 maja 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.  

 


