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

Topic: Past simple of to be- forma przecząca. 

Zad.1 Do zeszytu wpisz lesson, topic oraz właściwą datę. 

Na dzisiejszej lekcji wrócimy do form czasu przeszłego czasownika be. 

Umiemy już używać form twierdzących: 

I was in Zakopane last month. 

They were on a school trip two weeks ago. 

Form was/were używamy też z wyrażeniem be born ( urodzić się) 

Chopin was born in 1810. 

My cousins were born in the USA. 

Zad.2 Teraz zajmiemy się przeczeniami. Do form was/ were dodajemy przeczenie not. Zapisz 
w zeszycie poniższą notatkę ( możesz pominąć tłumaczenia). 

was not = wasn’t 

were not = weren’t  

I wasn’t-    ja nie byłem 

you weren’t –   ty nie byłeś 

he/ she /it wasn’t-     on nie był/ ona nie była/ ono nie było 

we weren’t – my nie byliśmy 

you weren’t- wy nie byliście 

they weren’t- oni nie byli/ one nie były 

I wasn’t at school yesterday. Nie byłem w szkole wczoraj. 

He wasn’t  at the party last Saturday. On nie był na imprezie w ostanią sobotę. 

We weren’t on school trip last week. My nie byliśmy na szkolnej wycieczce w zeszłym 

tygodniu. 

They weren’t at the theatre three days ago. Oni nie byli w teatrze 3 dni temu. 

Zad.3 Wybierz poprawną formę : wasn’t lub weren’t.  

https://engbook.pl/exercise/3553 

https://engbook.pl/exercise/3553


Zad.4  Teraz podsumujmy użycie form twierdzących was/were i przeczących wasn’t/ weren’t. 

Wpisz właściwą formę. Zdania twierdzące oznaczone są +, przeczące - . 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_wasnt_were_werent.htm 

Zad.5 Wstaw was/were lub wasn’t/ weren’t  tak, aby zdania były prawdziwe. Przepisz zdania 

do zeszytu. 

I ………………………..at home yesterday evening. 

I ………………………. born in 2010. 

My friends …………………….. at school yesterday. 

We …………………………on a trip three days ago. 

We ………………………. born in Poland. 

Have a nice day! 

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

Lesson 4    31st March/1st April/2nd April/3rd April (wybierz datę według swojego planu 

lekcji) 

Topic: Giving directions – pytanie o drogę i udzielanie wskazówek. 

Do zeszytu wpisz lesson, topic, właściwą datę, a następnie przepisz poniższy słowniczek. 

SŁOWNICZEK DO DZISIEJSZEJ LEKCJI: 

Go past – miń (np. Go past the bank – miń bank) 

Go straight on – idź prosto 

Turn left – skręć w lewo 

Turn right – skręć w prawo 

Take the first left – skręć w pierwszą w lewo 

Take the second right – skręć w drugą w prawo 

Zad. 1. Kliknij w link: https://bit.ly/33UU6XI. Przeczytaj wyrażenia i ich tłumaczenie, a 

następnie wybierz opcję nauka i sprawdź się. 

Zad. 2 Obejrzyj nagranie. Zobaczysz na nim symbole, które przedstawiają słówka zawarte w 

słowniczku. Skup się na znaczeniu symboli, wsłuchaj się w wymowę. Nagrania możesz 

wysłuchać wielokrotnie. Filmik znajdziesz TU: https://bit.ly/2ybN30N. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/was_wasnt_were_werent.htm
https://bit.ly/33UU6XI
https://bit.ly/2ybN30N


Zad. 3. Wejdź na stronę: https://bit.ly/2QPHmMy, przyjrzyj się mapce. Na dole mapki jest 

wielki czerwony X, z napisem: „you are here”. To punkt wyjściowy. A teraz otwórz zadanie 

pod mapką. Jest zatytułowane: Check your understanding: gap fill typing. To zadanie na 

rozumienie ze słuchu. Przeczytaj zdania. Włącz nagranie. W luki wpisz nazwę miejsca, do 

którego prowadzą wskazówki. Pamiętaj, że nagrania możesz wysłuchać wielokrotnie. Gdyby 

słuchanie okazało się zbyt trudne, możesz skorzystać z opcji transcript – jest to pisemna 

wersja nagrania. Możesz przeczytać tekst i wtedy uzupełnić luki. 

Zad.4 Rozwiąż quiz na quiziz: https://bit.ly/3dBmC52 

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

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

lekcji)  

Topic: Was/were – ćwiczenia utrwalające czasownik być w czasie przeszłym. 

Zapisz lesson topic do zeszytu. 

Zad. 1 W ramach przypomnienia obejrzyj filmik, dzięki któremu przypomnisz sobie zasady 

tworzenia zdań z czasownikiem być w czasie przeszłym: https://bit.ly/2WKCV9r 

Zad. 2 Teraz po odświeżeniu sobie zasad, wykonaj ćwiczenie na quiziz : 

https://bit.ly/2WM4jnM 

Zad. 3 Aby utrwalić odmianę czasownika wykonaj następujące zadanie: 

https://bit.ly/2vUivju, a następnie przepisz do zeszytu trzy poprawnie uzupełnione zdania. 

Zad.4 Czas na czytanie ze zrozumieniem. Przeczytaj tekst, wybierz poprawną formę 

czasownika, a następnie dopasuj pytania do odpowiedzi. Zadanie to znajdziesz TU: 

https://bit.ly/2WOMm7V 

  

Have a great day! 
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