
Lesson 3 30th March/31st March/1st April/2nd April/3rd April  

Topic: Cel: Be going to – plany i zamiary na przyszłość. 

Zapisz lesson topic do zeszytu. 

Wiecie już, że o przyszłości możemy mówić używając „will” ale okazuje się, że nie zawsze 

może to być „will”, czasami musimy użyć „be going to” czyli zamierzać. 

Zad.1. Usiądź wygodnie i obejrzyj filmik: https://bit.ly/33NQvdH 

Zad. 2. Sprawdźmy czy rozumiesz jak budować zdania z „be going to”. Przeczytaj poniższą 

notatkę . 

konstrukcja to be going to 

 

„To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na przyszłość. Jeśli chcemy 
powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już przemyślana decyzja, to użyjemy 'going to'. Jeśli 
wejdziesz w ten link, to będziesz mógł usłyszeć wymowę tych zdań: https://bit.ly/2QMJQuZ 

 

 

Zad. 3 Sprawdźmy czy rozumiesz jak budować zdania z „be going to”. W tym celu zrób 

następujący quiz: https://bit.ly/33Nx1G3 

Zad. 4. Zagraj w grę i sprawdź swoją wiedzę o „be going to”: https://bit.ly/2WK8yQB 

Zad. 5. I czas na zadanie ostatnie. Wybierz poprawną opcję: https://bit.ly/39l1uwv 

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

Lesson 4           30th March/31st March/1st April/2nd April/3rd Apri 

Topic: Cel: Will (future simple) - czas przyszły prosty.  

  

I am going to start learning 

French. 

Zamierzam się zacząć uczyć francuskiego. (i dlatego 

szukam kursu) 

She is going to apply for this 

job. 
Ona zamierza starać się o te pracę. (dlatego pisze CV) 

They are going to promote 

him. 
Oni go awansują. (wszystko na to wskazuje) 

https://bit.ly/33NQvdH
https://bit.ly/2QMJQuZ
https://bit.ly/33Nx1G3
https://bit.ly/2WK8yQB
https://bit.ly/39l1uwv


Dziś będziemy mówić o przyszłości i konstrukcji will, która nam w tym pomoże.  

Zad.1. Zapisz lesson, topic do zeszytu. Usiądź wygodnie, skup się i obejrzyj filmik, znajdziesz go TU: 

https://bit.ly/33KGAFW  

  

Czyli will używamy do:  

• Obietnic - np. I will call you (Zadzwonię do Ciebie).  

• Spontanicznych decyzji, podejmowanych w chwili mówienia - np. I will buy it! (kupię to).  

• Gdy jesteśmy na 100 % pewni, że coś się wydarzy - np. I will make lunch (zrobię obiad).  

• Gdy wyrażamy swoją opinię na temat tego, co się wydarzy (np. z I think, I believe, I hope...) - 

np. I think John will buy a car (myślę, że John kupi auto).  

  

Zad. 2 Sporządź notatkę o will. Możesz skorzystać z tego, co jest powyżej, ze sketchonotatki z filmiku 

lub zrobić własną.  

  

Zad. 3 Przyszła pora, żeby się sprawdzić. Wejdź na tę stronę: https://bit.ly/33MgvGs  

Najpierw jest wyjaśnienie gramatyczne ale skoro zrobiłeś/zrobiłaś zadanie 1, to możesz ominąć 

gramatykę i przejść niżej do gier.  

• GRA NR 1 - Należy ułożyć wyrazy we właściwej kolejności, tak by powstało logiczne i 

poprawne gramatycznie zdanie.   

• GRA NR 2 – tutaj liczy się czas. Musisz zmieścić się w czasie i kliknąć na wyrazy we właściwej 

kolejności.  

  

Zad. 4 Ostatnie       Posłuchaj piosenki: https://bit.ly/33LIDJX i wypisz do zeszytu cztery zdania 

zawierające konstrukcję will.  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

We hope you will have a great day! 

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

Lesson 5 30th March/31st March/1st April/2nd April/3rd April (wybierz datę według swojego planu) 

Topic : In a clothes shop 

Aim: Poznacie wyrażenia przydatne podczas robienia zakupów w sklepie odzieżowym 

Zapisz topic, datę i aim w zeszycie. 

https://bit.ly/33KGAFW
https://bit.ly/33MgvGs
https://bit.ly/33LIDJX


Zad 1. 

Posłuchaj i przeczytaj dialog. Następnie uzupełnij odpowiedź na pytanie. 

What colour is the blouse that Jade is trying on? 

Jade is trying on the ………………………blouse. 

(2.35) 

Jade: Excuse me. I’m looking for a blouse. 

Assistant: The blouses are over there, near the window. 

Jade: Thanks. This one is nice. Have you got it in blue? 

Assistant: No, I’m sorry. Only in white, yellow and pink. 

Jade: OK. Can I try the white one? 

Assistant: Sure. The changing rooms are over there, near the till. 

……. 

Assistant: Does it fit? 

Jade: Pardon 

Assistant: Does it fit? 

Jade: Yes, it does. How much is it? 

Assistant: £ 19.99 

Poćwicz czytanie dialogu razem z nagraniem. 

Zad. 2 Słowniczek - najważniejsze słowa i wyrażenia z dialogu – zapisz je w zeszycie 

I’m looking for….. - szukam 

changing room- przymierzalnia 

till – kasa 

Does it fit? – czy pasuje 

Can I try on…….? - czy mogę przymierzyć….? 

Zad. 3 A teraz uporządkuj podane w ramce zdania tak, aby powstał nowy dialog. Zapisz go w 

zeszycie. 

· Thanks. I like this one. How much is it? · £ 18.99 · Of course. The changing room is behind me · All 

the T- shirts are over there · Can I try it on, please? 

Tom: Excuse me. I’m looking for a T-shirt 

Assistant: ……………………………………………….. 

Tom: ………………………………………………………. 

Assistant: ………………………………………………… 

Jeff : ………………………………………………………… 



Assistant : ………………………………………………… 

DLA CHĘTNYCH 

Tu znajdziesz kilka ćwiczeń, jeśli chcesz jeszcze poćwiczyć: 

https://wordwall.net/pl/resource/261405/clothes-shop 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_s

hopping/Shopping_dialogue_gm27324uj 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_s

hopping/Shopping__di8974pr 

Good Luck!! 

 

 

 

  

 

https://wordwall.net/pl/resource/261405/clothes-shop
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_shopping/Shopping_dialogue_gm27324uj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_shopping/Shopping_dialogue_gm27324uj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_shopping/Shopping__di8974pr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Shops_and_shopping/Shopping__di8974pr
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