
Język angielski 

KLASA VIA 

 

Wskazówki do samodzielnej pracy uczniów w domu na okres od 12 marca do 25 marca 

1. Zachęcam uczniów do systematycznej pracy w domu poprzez utrwalanie zdobytych w 

rozdziale 6 wiadomości na temat stosowania czasu Present Perfect.  

W tym celu polecam ćwiczenia online:  

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html 

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect 

2. Utrwalamy formy czasowników nieregularnych str. 123 podręcznik 

3. Utrwalamy słownictwo z rozdziału 6 – str. 89 podręcznik  

https://quizlet.com/pl/492740921/unit-6-english-class-a2-pearson-flash-cards/ 

 

Zgodnie z ustalonym planem staracie się (w miarę możliwości) wykonać następujące zadania: 

12 marca - podręcznik str. 86  

Czytamy i próbujemy przetłumaczyć dialog, analizujemy wyrażenia z fioletowej ramki 

(tłumaczenia str.89 - 6.4).  

Wykonujemy ćw. 3 oraz 5 str.89 podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń str. 53 

16 marca - podręcznik str. 87  

Czytamy i próbujemy przetłumaczyć tekst (zachęcam do analizy słowniczka oraz do skorzystania 

za słownika).  

Następnie staramy się wykonać zadania do tekstu – zad 2 (dopasuj nagłówki do paragrafów) i 3 

(odpowiedz na pytania)  Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. 

Zapisujemy do zeszytu przymiotniki opisujące jedzenie: 

delicious – przepyszny 

disgusting – obrzydliwy 

salty – słony 

sour – kwaśny 

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html
https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect
https://quizlet.com/pl/492740921/unit-6-english-class-a2-pearson-flash-cards/


spicy – pikantny 

sweet – słodki 

Wykonujemy  zadanie 5 str. 87 – uzupełniacie zdanie jednym z powyższych przymiotników. 

Zeszyt ćwiczeń strona 54 

 

18 marca - podręcznik str. 88  

Zad. 2  

Postaraj się podpisać nazwy produktów przedstawionych na zdjęciach. 

Odsłuchaj nagrania 3.18 

Zaznacz składniki, które będzie potrzebować Sidney do zrobienia lunchu dla swoich rodziców. 

Zad 3 

Odsłuchaj nagrania 3.18 ponownie. Uzupełnij przepis brakującymi słowami. (odpowiedzi zapisz 

w zeszycie) 

Zad 4  

Przeczytaj przepis na ciasto jabłkowe. 

Zwróć uwagę na to jak prawidłowo konstruujemy przepis. Zaczynamy od listy składników, 

następnie podajemy listę potrzebnych przedmiotów, a w kolejnej części krok po kroku podajemy 

instrukcje. Zwróć uwagę, że podając instrukcje używamy trybu rozkazującego, czyli podstawowej 

formy czasownika: np. Peel the apples.    

By instrukcje były bardziej uporządkowane możesz użyć:  

First – najpierw 

Then – potem 

After that – potem 

Finally – w końcu 

 

Zad. 7 – pisemne zadanie domowe  

Napisz przepis na swoje ulubione danie (wg wzoru w zad. 5) 

Proszę o przesłanie przepisu na mój adres mailowy: anna.kusmierek@op.pl – termin 20 marca  

 

mailto:anna.kusmierek@op.pl


 

19 marca – zeszyt ćwiczeń  str. 55 

Odsłuchaj nagranie 9 -  wykonaj zadanie 1, 2, 3 

Zad. 4 i 5 

 

23 marca – podręcznik  str. 90  

Zad. 1,2,3,4,5, 8 – odpowiedzi zapisujemy do zeszytu 

Zeszyt ćwiczeń str. 56 

 

24 marca- podręcznik  str. 91 

Zad. 9, 10, 11 

Zeszyt ćwiczeń str. 57 

 

W razie pojawiających się pytań i trudności, w wykonywaniu zadań zachęcam do komunikowania 

się ze mną poprzez Messenger.   

 

 

 

 

 

 


