
Drodzy Uczniowie, 

proszę o ściągnięcie nagrań do podręcznika, które znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Wybieramy zakładkę „Szkoła podstawowa. Klasy  

4-8 oraz zaznaczamy nasz podręcznik Brainy. Następnie pobieramy nagrania. 

 

Temat: At school – szkolne reguły. 

1. Powtórz słownictwo z ostatnich lekcji grając w grę: 

https://wordwall.net/pl/resource/406607/angielski/brainy-5-unit-5 

2. Przeczytaj zwroty w tabeli. Czy znasz jakieś inne reguły obowiązujące w szkole? 

AT SCHOOL: 

YOU MUST – MUSISZ YOU MUSTN’T – NIE WOLNO CI 

return your library books on time – odda-

wać książki do biblioteki na czas 

study for your exams – uczyć się do egza-

minów 

change your shoes – zmieniać buty 

be on time in the morning – być na czas 

rano 

use your mobile in class – używać telefonu 

na lekcji 

drop litter - śmiecić 

return your library books late – oddawać 

książki do biblioteki z opóźnieniem 

cheat in tests – ściągać na sprawdzianach 

run in the corridor – biegać po korytarzu 

3. Posłuchaj powyższych zwrotów (nagranie 2.28). Powtórz wyrażenia za nagraniem. 

4. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 49 w zeszycie ćwiczeń: 

- w rozwiązaniu zadania pierwszego pomogą Ci zwroty zawarte w powyższej tabeli, 

- w uzupełnieniu zadania drugiego pomogą Ci: zrozumienie znaczenia słów must i musn’t 

oraz dialog w książce (strona 67, ćwiczenie 1). Możesz korzystać ze słownika w wersji 

tradycyjnej albo online.  

 

Temat: Around the world – lekcja kulturowa na temat brytyjskiej szkoły. 

1. Przeczytaj teksty z zadania 1 na stronie 68. Dopasuj do każdego tekstu odpowiedni 

nagłówek. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Sprawdź znaczenie słów, których nie rozumiesz  

w słowniku. 

2. Na podstawie tekstów z zadania pierwszego udziel odpowiedzi na następujące pytania: 

- How old are students when they finish primary school? (Ile lat mają uczniowie kiedy kończą 

szkołę podstawową?) 

- How many breaks are there in the schoolday? (Ile jest przerw w ciągu szkolnego dnia?) 

- Where is this school? (Gdzie znajduje się ta szkoła?) 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://wordwall.net/pl/resource/406607/angielski/brainy-5-unit-5


- Can the boys and girls wear the same uniform? (Czy chłopcy i dziewczyny mogą nosić ten 

sam mundurek?) 

- How often does the school have non-uniforms day? (Jak często jest w szkole dzień bez 

mundurka?) 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

Temat: Around the world – szkoła z internatem w Wielkiej Brytanii. 

1. Powtórz nazwy przedmiotów szkolnych grając w „dopasowankę” 

https://wordwall.net/pl/resource/828970/school-subjects-brainy-5-unit-5 

2. Co pamiętasz z poprzedniej lekcji na temat szkoły w Anglii? Uzupełnij zdania w zadaniu 1 

na stronie 50 w ćwiczeniach. 

3. Jak funkcjonuje szkoła z internatem w Wielskiej Brytanii? Przeczytaj teksty z zadania 2  

na stronie 50 w ćwiczeniach. Sprawdź słowa, których nie rozumiesz w słowniku. Następnie 

wykonaj zadania 2 i 3 z tej samej strony. 

https://wordwall.net/pl/resource/828970/school-subjects-brainy-5-unit-5

