
Temat 10: Vocabulary Spot, Language Spot and Grammar Summary – ćwiczenia 

leksykalno-gramatyczne. 

 

Hello! How are you today? 

Are you ready for some new words? Let’s start! 

 

1. Zapoznaj się z nowymi słowami i zwrotami: 

do a little exercise – trochę ćwiczyć 

run a marathon – przebiec maraton 

lose weight – schudnąć  

put on weight – przytyć  

go on a diet – przejść na dietę 

sleep well – spać dobrze 

sleep badly – spać źle 

 

2. Przeczytaj artykuł z zadania 1 na stronie 72 w podręczniku. Dopasuj zwroty zaznaczone  

na niebiesko do obrazków a-g. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

3. Przeczytaj artykuł ponownie. Spróbuj wykonać zadanie 2 z tej samej strony. Na podstawie 

artykułu zdecyduj, które zdania są prawdziwe (true), a które fałszywe (false). 

 

4. Wykonaj zadania 1 i 2 na stronie 52 w zeszycie ćwiczeń. 

 

5. Jakie znasz sposoby, aby być zdrowym i szczęśliwym? Przeczytaj poniższe propozycje. 

 

WAYS TO STAY HEALTHY AND HAPPY: 

- do a little exercise everyday 

- you should go for a run everyday 

- you should walk to school or cycle 

- eat lots of fresh fruit and vegetables 

- sleep well 

 

 

 



Zadanie dodatkowe, dla osób chętnych: 

Jeżeli masz ochotę utrwalić sobie zagadnienia gramatyczne z rozdziału 5-ego, to możesz 

wykonać: 

a) zadanie 1 ze strony 53 w ćwiczeniach (ćwiczenie umiejętności udzielania rad  

z czasownikiem should i shouldn’t), 

b) zadanie 2 ze strony 53 (first conditional – pierwszy tryb warunkowy), 

c) zadanie 3 ze strony 53 (tworzenie zdań z czasownikiem may). 

 

Temat 11: Test online – sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 

 

Kochani Uczniowie, 

bardzo proszę o uzupełnienie obowiązkowego testu online z rozdziału 5-ego, który znajduje 

się na stronie internetowej: 

https://forms.gle/gh3tm3raXjywe6hM8 

Proszę nie zapomnieć się podpisać i kliknąć przycisku „wyślij”. Mam podgląd do wyników 

testu. Prace zostaną ocenione. Możecie pracować w swoim tempie – test nie ma limitu 

czasowego  Możecie również korzystać z podręcznika. 

                                                                                                     Powodzenia! 

Temat 12: Round the world jigsaw – quiz wiedzy o geografii. 

 

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jakie atrakcje turystyczne znajdują się w danych krajach  

Przypomnisz sobie również nazwy niektórych krajów w języku angielskim. 

 

1. Otwórz książkę na stronach 74 i 75. Dopasuj puzzle w taki sposób, aby utworzyć zdania. 

Pomogą Ci w tym obrazki znajdujące się na niektórych puzzlach. Nie martw się, jeżeli nie 

znasz odpowiedzi. Najpierw wykonaj najprostsze elementy układanki, a później spróbuj 

dopasować resztę. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie. Powodzenia!  

 

https://forms.gle/gh3tm3raXjywe6hM8


2. Posłuchaj nagrania 2.26 i sprawdź swoje odpowiedzi. Przyznaj sobie punkt za każde 

prawidłowo utworzone zdanie. 

 

3. Materiał dodatkowy, dla osób chętnych – do przeczytania i oglądania  

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 

       

                   GREAT BRITAIN     IRELAND 

    

                            THE USA                                                   CANADA                                                      

       

         AUSTRALIA       NEW ZEALAND 

       

                     PHILIPPINES 



Jeżeli masz ochotę, to możesz obejrzeć krótki filmik o krajach, w których wiodącym językiem 

jest angielski: 

https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg 

Jakie zabytki rozpoznałeś na zdjęciach wyświetlanych podczas projekcji filmu? 

https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg

