
Tydzień obowiązywania (25 – 27 marca 2020 r.) 

Lesson  1                         25th March  

Topic: My town  

Aim:  umiem określić położenie miejsc i instytucji w mieście   

Zad. 1 Dzisiaj poznamy nazwy miejsc w mieście a także nauczymy się określać 

ich położenie np. poczta jest obok banku.  Zapisz dzisiejszy temat i datę w 

zeszycie.  

Zad.2  Podręcznik s.75  

Dopasuj nazwy do miejsc w mieście na obrazku.  Brakujące wyrazy znajdziesz w 

ramce w ćw.1/75  

1. …………. 

2. ………… 

3. hospital               szpital  

4. ………….. 

5. post office          poczta  

6. town hall            ratusz  

7. police station     posterunek policji  

8. bus stop              przystanek autobusowy  

9. …………… 

10. …………… 

11. department store  galeria handlowa  

12. …………… 

13. …………….  

14. ……………..      

  

Zad.3 Przepisz rozwiązanie zadania do zeszytu.  

  

1. supermarket      supermarket 

2. theatre                teatr  

3. hospital               szpital  

4. bank                    bank 



5. post office          poczta  

6. town hall            ratusz  

7. police station     posterunek policji  

8. bus stop              przystanek autobusowy  

9. library                  biblioteka  

10. museum              muzeum  

11. department store  galeria handlowa   

12. cinema                 kino  

13. church                  kościół  

14. train station         stacja kolejowa  

Zad. 4 Popatrz na obrazek przedstawiający miasto. Nauczymy się określać 

położenie miejsc w mieście. Do tego będą nam potrzebne przyimki:  

next to- obok  

opposite – naprzeciw  

between – pomiędzy  

Zapisz te przyimki w zeszycie.  

Znamy jeszcze inne przyimki, powtórzmy je teraz.  

https://quizlet.com/pl/420912165/unit-2-prepositions-of-place-flash-cards/  

Zad.5 Na postawie obrazka ze s.75 uzupełnij zdania 

wstawiając: next to, opposite, between  

The theatre is …………………………the bank.  

The museum is ………………. the  department store.  

The police station is ……………..the town hall and the theatre.  

Lekcja 2  

Topic: Czasownik to be w czasie past simple   

Aim: umiem używać form przeszłych czasownika be  

https://quizlet.com/pl/420912165/unit-2-prepositions-of-place-flash-cards/


Zad.1 Rozpoczynamy dzisiaj naukę kolejnego czasu. Przypomnę, że uczyliśmy 

się do tej pory czasu present simple i present continuous. Dzisiaj kolej na czas 

przeszły- past simple. Zaczynamy od czasownika – be.  

Zapisz temat w zeszycie.  

W czasie past simple czasownik be występuje w dwóch formach:  was /were  

Odmiana czasownika be  

I was –  ja byłem  

you were– ty byłeś  

he/she/it was – on był/ ona była/ ono było  

we were– my byliśmy  

you were – wy byliście   

they were– oni byli/ one były  

1.I was at the cinema last week.  

He was in London three years ago.  

They were at home yesterday.  

Zad.2  W zdaniach powyżej znajdują się określenia czasu. W zdaniach z czasem 

past simple używamy takich określeń jak np:  

yesterday– wczoraj  

last week – w zeszłym tygodniu  

last month– w zeszłym miesiącu  

last year – w zeszłym roku  

three days ago – 3 dni temu  



two months ago – 2 miesiące temu  

five years ago – 5 lat temu  

Zapisz podane przykłady do zeszytu.  

Zad. 3  Podręcznik ćw.2/78  Wpisz formę was lub were. Następnie obok zdania 

wpisz T ( true– prawda) lub F (false– fałsz)  

Np.1. Our first lesson yesterday was maths. F   ( Naszą pierwszą lekcją wczoraj 

była matematyka)  

Zad.4 W ćwiczeniu pod podanym linkiem ułoż zdania użwając form czasownika 

be- was lub were  

  

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit6/stepsfunzone06_01?cc=pl

&selLanguage=pl  

See you soon!  
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