
Tydzień obowiązywania 01-05 czerwca 

Lesson 28                         

1st/2nd/3rd/4th/5th June (wybierz datę)  

Topic:Talking about holidays  

Przepisz lesson, topic do zeszytu. Otwórz podręcznik na stronie 105.  

Zad. 1  

Wysłuchaj poniższego nagrania. Wybierz poprawne odpowiedzi w zdaniach w ćwiczeniu 1. 

Następnie przeczytaj dialog z nagrania załączony poniżej tego ćwiczenia. Sprawdź, czy 

odpowiedzi, które zaznaczyłeś podczas wysłuchania nagrania, zgadzają się.   

  

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Steps-Plus-Grade-5-CD-

3.20.mp3"][/audio] 

Zad.2  

Aby wzmocnić znaczenie przymiotników możemy poprzedzić 

je przysłówkami  np. very (bardzo), quite (całkiem), really ( naprawdę, bardzo), a bit ( 

trochę)  Znajdź w dialogu z ćwiczenia 1 przykłady użycia tych 

wyrazów w zdaniach . Zapisz te zdania  w zeszycie.   

Zad. 3  

Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 105. Wpisz przysłówki z nawiasów w odpowiednim miejscu 

w zdaniach ( przed przymiotnikiem). Zdania zapisz w zeszycie.  

Zad. 4  

Wysłuchaj dialogów. Zapamiętaj jakie kraje odwiedzili Imogen i John? Następnie oznacz 

zdania w ćwiczeniu 5/105  jako prawdziwe lub fałszywe.  

  

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Steps-Plus-Grade-5-CD-

3.21.mp3"][/audio] 

Zad. 5  

Wybierz prawidłowe odpowiedzi w ćwiczeniu 6/105.   

Zad. 6   



Na zakończenie tej lekcji posłuchaj pieśni podróżnika. Może podczas wakacji będziesz ją 

sobie nucić? 😊  

https://tiny.pl/7r8s7  

************************************************************ 

 Lesson 29                         

1st/2nd/3rd/4th/5th June (wybierz datę)  

Topic: Past Simple - questions and short answers   

Dzisiaj wrócimy do nauki czasu past simple. Zajmiemy się pytaniami i krótkimi na nie 

odpowiedziami. Wiesz już, że w czasie tym występuje operator DID. Będzie on nam 

potrzebny by zadać pytanie. Stawiamy go na początku:  

Did you see that? - Widziałeś to?  

Did she speak to Ann yesterday? - Czy ona rozmawiała wczoraj z Anną?  

Zwróć uwagę na to, że przy pytaniach czasownik pozostaje w bezokoliczniku. Nie zmieniamy 

jego formy.  

Aby udzielić krótkiej odpowiedzi w czasie Past Simple mówimy:  

 Yes, I/you/he/she/it/we/they did.  

 No,  I/you/he/she/it/we/they didn’t   

  

np.   

 Did you finish your homework?  

 No, I didn’t. (Czy skończyłeś już odrabiać pracę domową? Nie, nie skończyłem)  

 Did you go to school yesterday?  

 Yes, I did. (Czy poszedłeś wczoraj do szkoły? Tak, poszedłem.)  

Przepisz teraz lesson, topic do zeszytu oraz powyższe pytania i odpowiedzi.  

Zad. 1.   

Na początku poćwiczmy układanie pytań w czasie Past Simple. Wykonaj ćwiczenie. Ułóż 

słowa w poprawnej kolejności.  

https://tiny.pl/7r8s5  

Zad. 2  

https://tiny.pl/7r8s7
https://tiny.pl/7r8s5


Teraz utrwalimy krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple. Wykonaj ćwiczenie. Wpisz 

poprawną odpowiedź.  

https://first-

english.org/english_learning/english_year_2/short_answers/08_english_learning_short_a

nswers.htm 

Zad. 3  

Otwórz podręcznik na stronie 106. Wykonaj ćwiczenie 2. Zapisz pytania w zeszycie na temat 

wczorajszego dnia ( na początku każdego pytania wstaw Did). Pod każdym pytaniem udziel 

krótkiej odpowiedzi.   

  

Zad.4  

Zagraj w grę. Wybierz poprawną odpowiedź. Zwróć uwagę na to, o kim jest mowa w 

pytaniu.   

https://tiny.pl/7r8sv  

  

 ***************************************************************************

*** 

1st/2nd/3rd/4th/5th June (wybierz datę)  

 Lesson 30  

Topic: Past Simple- questions  

Zad.1 Dzisiaj nauczymy się zadawać pytania szczegółowe w czasie Past Simple 

(szczegółowe bo pytamy o szczegóły np. Kto wyjechal ? Kiedy wyjechal? Gdzie wyjechał? Z 

kim wyjechał? itd.)  

 Czy pamiętasz co oznaczają słowa: Who? What? When? Where? Why? How?  

Jeżeli nie pamiętasz to zapisz:  

Who?- Kto? ? What? - Co? When? - Kiedy? Where? - Gdzie? Why? - 

Dlaczego? How?- Jak?  

Jeśli chcemy zadać pytania szczegółowe, słówko pytające stawiamy przed DID. Np.   

Where did you spend last holiday?                       ( Gdzie spędziłeś ostatnie wakacje?)  

When did you buy this car?                                    ( Kiedy kupiłeś ten samochód?)  

https://first-english.org/english_learning/english_year_2/short_answers/08_english_learning_short_answers.htm
https://first-english.org/english_learning/english_year_2/short_answers/08_english_learning_short_answers.htm
https://first-english.org/english_learning/english_year_2/short_answers/08_english_learning_short_answers.htm
https://tiny.pl/7r8sv


Why did your team lose the match last 

week? ( Dlaczego twoja drużyna przegrała mecz w zeszłym tygodniu?)  

What  did you do yesterday?                                ( Co robiłeś wczoraj?)  

Zapisz powyższe przykłady w zeszycie.  

Uwaga! Gdy pytamy o podmiot ( wykonawcę czynności) nie używamy operatora “did” 

a czasownik jest w formie czasu past simple np.his   

Who bought this car? ( Kto kupił ten samochód?)  

Who lost the match?  ( Kto przegrał mecz?)  

Zad.2  

Użycie pytania: What did you do yesterday/ last weekend? utrwalimy sobie oglądając filmiki   

 https://tiny.pl/7r86q  

https://tiny.pl/tn5hg  

Zad.3  

Odpowiedz na pytania co robiłeś wczoraj i w ostatni weekend. Możesz (lecz nie musisz) 

wykorzystać czasowniki z ćwiczenia 4   s.106 lub z filmików z zadania poprzedniego. 

Pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.   

What did you do yesterday?  

What did you do last weekend?  

Zad.4  

Ułóż pytania z rozsypanki wyrazowej  

https://tiny.pl/7r86c  

Zad.5  

Wybierz poprawną krótką odpowiedź  

https://tiny.pl/7r864  

Zad.6  

Dopasuj wyrazy pytające tak, by powstały poprawne zdania pytające  

https://tiny.pl/7r866  

https://tiny.pl/7r86q
https://tiny.pl/tn5hg
https://tiny.pl/7r86c
https://tiny.pl/7r864
https://tiny.pl/7r866


 


