
Tydzień obowiązywania 08 - 10 czerwca 

Lesson 31             8th/9th/10th June (wybierz datę)                       

Topic: Past Simple in the context  

Zad. 1 

Wysłuchaj nagrania, a następnie przeczytaj komiks ze strony 107.   

Zwroty, które mogą Ci się przydać:  

  

 terrible news - okropne wiadomości 

 afraid- przestraszony  

 safe- bezpieczny  

 an evil plan - diabelski plan  

 catch in a trap - złapać w pułapkę (catch- caught)  

 strong- silny  

 can’t fly - nie potrafić latać  

 escape from - uciec od czegoś  

 clever- bystry  

 guinea pig - świnka morska  

 break- rozbić / połamać (broke - broken) 

 destroy- zniszczyć  

 join us - dołącz do nas  

  

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

3.23.mp3"][/audio] 

Zad. 3  

Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Wykonaj zadanie 9/107. Wybierz poprawną odpowiedź.  

Zad. 4  

Teraz wykonaj zadanie 10/107. Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności tak, by powstały 

pytania. Zapisz je w swoim zeszycie.   

Zad. 5  

Na zakończenie tej lekcji obejrzyj filmik “What did you do?”.  

https://www.youtube.com/watch?v=pcWBtzTnpb8  

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

https://www.youtube.com/watch?v=pcWBtzTnpb8


Lesson 32                       

8th/9th/10th June (wybierz datę)  

Topic: Talking about past event 

  

Zad. 1  

Otwórz książkę na stronie 106. Spójrz na tekst piosenki “What a feeling!”. Uzupełnij luki 

czasownikami z ramki. Następnie wysłuchaj nagrania. Czy udało Ci się dobrze dopasować 

czasowniki?  

  

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

3.22.mp3"][/audio] 

Zad.2 

Przeczytaj email od Kevina na temat jego wizyty na stadionie Wembley- podręcznik ćw. 1 s. 

109 

Zad.3 

Odpowiedz krótko na pytania- ćwiczenie 6 s. 109 

Zad. 4 

W emailu zastosowano słowo when do połączenia dwóch wydarzeń opisanych w czasie past 

simple 

When we arrived at the stadium, it started to rain. ( Kiedy przybyliśmy na stadion , zaczęło 

padać.) 

When we got home, we went to bed.  ( Kiedy wróciliśmy do domu, poszliśmy spać.) 

Zad. 5 

Przeczytaj informację z ramki – ćw.7 s. 109 

Zad.6 

Połącz dwa zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone za pomocą słowa when. Każde zdanie 

zacznij od when- ćw. 8 s. 109 

Zapisz temat i ćwiczenie 8 w zeszycie. 

  



 


