
Tydzień obowiązywania 4 maja – 8 maja 

Lesson 16                                                          4th/5th/6th/7th/8th May (wybierz datę) 

Topic: Cel: Nicolaus Copernicus – kim był Mikołaj Kopernik? – doskonalenie techniki 

czytania i słuchania ze zrozumieniem. P. 96 

Zapisz lesson topic do zeszytu. 

Zad. 1 Spójrz na zdjęcia obok tekstu. Z jaką dziedziną są związane? 

 

English                 history                 geography 

Zad. 2 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. Zapisz 

swoje odpowiedzi w zeszycie (wg schematu 1a,2b,3c – nie przepisuj całych zdań). 

3.11 

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

3.11.mp3"][/audio] 

Zad.3 Posłuchaj o czym Agata, Sophie i Marcus rozmawiają w trakcie zwiedzania Blenheim 

Palace. Wybierz i zapisz w zeszycie w którym z pomieszczeń się znajdują. 

3.12 

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

3.12.mp3"][/audio] 

Zad.4 Przeczytaj pytania. Posłuchaj nagrania 3.12 jeszcze raz i zapisz w zeszycie krótkie 

odpowiedzi. 

Zad.5 Żeby zobaczyć zdjęcia dzieła Kopernika obejrzyj prezentację: https://bit.ly/2YlWkP6 

https://bit.ly/2YlWkP6


Zad.6 A teraz poćwicz formę przeszłą czasowników nieregularnych: https://bit.ly/2ydHCPl 

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

Lesson 17                                                         4th/5th/6th/7th/8th May (wybierz datę) 

Topic: Cel: On the phone – praca z dialogiem.p.93 

Zapisz lesson topic do zeszytu. 

Zad. 1. Przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania. Wybierz poprawną opcję i zapisz ją w 

zeszycie: 

1. Sally is phoning Martin. 

2. Martin is phoning Sally. 

 

3.6 

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

3.06.mp3"][/audio] 

Zad.2 Przeczytaj zdania. Posłuchaj dwóch dialogów i wybierz poprawną część zdania. Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie. Nie przepisuj całych zdań. 

3.7 

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

3.07.mp3"][/audio] 

Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki. Wszystkie luki są ponumerowane. Zapisz 

odpowiedzi w zeszycie. Nie przepisuj całych zdań. Następnie posłuchaj i sprawdź. 

https://bit.ly/2ydHCPl


Zad. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. 

Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Nie przepisuj całych zdań. 

Zad. 5 Poćwicz formy przeszłe czasownika: https://bit.ly/2Wc7mDD 

Zad.6 Uzupełnij zdania wstawiając czasownik w czasie przeszłym. Zwróć uwagę na to, że 

część z nich, to czasowniki regularne. Link znajdziesz TU: https://bit.ly/2W6KDsw. 

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

Lesson 18                                                          4th/5th/6th/7th/8th May (wybierz datę) 

Topic: Cel: Powtórzenie zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Past Simple. 

Zapisz lesson, topic do zeszytu. 

Zad.1 Na rozgrzewkę proste zadanie, w którym należy wybrać i wstawić poprawną formę 

czasownika: 

https://bit.ly/3bU0P7f 

Zad.2. Następnie poćwiczymy formy czasowników nieregularnych. Połącz pary: 

https://bit.ly/35o7swm. 

Zad.3. Zrób sobie test wiedzy o czasie Past Simple. Znajdziesz go tu: 

https://quizizz.com/join?gc=839210 

Zad.4. Do podanych zdań ułóż przeczenia: https://bit.ly/3fcNuJx. 

Zad.5 Ułóż zdania pytające do podanych zdań: https://bit.ly/3aMEXJz 

Zad. 6 Z rozsypanki wyrazowej ułóż poprawne zdania w Past Simple: https://bit.ly/2YmziaO 

Zad. 7 Wykonaj zadanie i sprawdź się. W tym zadaniu są trzy podpunkty: 

1.wybierz poprawną formę 

2. uzupełnij zdania formą past simple od czasowników podanych w nawiasie 

3.zaznacz poprawne zdania 

Kliknij DONE, gdy ukończysz zadanie. 

Link znajdziesz TU: https://bit.ly/3f2YTvn 

Have a great day! 
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