
Good morning, 

Witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że miło 

spędziliście weekend. 

Pamiętaj!  

Dobry business plan to połowa sukcesu  

W dniu dzisiejszym przesyłam zestaw na  lekcję języka 

angielskiego na wtorek 31.03 i środę 1.04.20r. 

 

ZRÓB TO WE WTOREK 

Dziękuję za nadesłane projekty oceny za projekty w dzienniku 

Vulcan. 

Podaję odpowiedzi do ostatniego zadania z lekcji piątkowej 

26.03.20r 

1. School years 

2. School subjects 

3. The schoolday 

4. Class sizes 

5. Uniforms 

Na dzisiejsze zajęcia potrzebować będziesz zeszyt przedmiotowy. 

Lesson 

Subject: REVISION- UNIT 5. 

Cel: 

- powtórzę i porównam zastosowanie czasu Present Simple i 

Present Continuous 



    Materiał z lekcji powtórkowej nie podlega ocenie, nie trzeba go 

przesyłać. Wszystkie zadania należy wpisać do zeszytu 

przedmiotowego. Z uwagi na fakt, że kilka osób zostawiło 

podręcznik w szkole zadania zostaną podane w zestawie  

  Na początek szybkie powtórzenie materiału.    

 Porównujemy dwa czasy, przeczytaj uważnie wiadomości w 

ramce. Są tu zawarte najważniejsze informacje na temat 

różnicy pomiędzy czasami. 

 

 

Zapamiętaj: 

Present Simple- opisujemy czynności wykonywane regularnie np. 

every day, on Mondays, three times a day 

Present Continuous- to co dzieje się w momencie wykonywania 

czynności now,  at the moment  

Polecenie 1. 

Zwróć uwagę, że w poleceniu do kolejnego zadania mamy opisać 

co się dzieje teraz: NOW!  



Pamiętaj o strukturze czasu Present Countinuous. 

Np. She is walking now. Nie zapomnij o elementach zaznaczonych 

na czerwono!  

 

Polecenie 2. 

W poniższym ćwiczeniu musisz  zastosować odpowiedni czas 

Present Simple or Present Continuous 

 

 
W środę za pośrednictwem vulcana prześlę odpowiedzi do 

polecenia 1 i 2. Najpierw proszę wykonać zadania indywidualnie. 



 

 

ZRÓB TO W ŚRODĘ 

Subject: Test- unit 5. 

Cel: sprawdzenie wiadomości z zakresu Present Simple i Present 

Continuous 

Hello, 

Dzisiaj czas na test on-line. Będzie to test wyboru typu A, B,C… 

Jest to test gramatyczny sprawdzający Waszą wiedzę z Present 

Simple i Present Continuous. 

Za test każdy z Was otrzyma ocenę zgodną z nowymi kryteriami 

oceniania- waga 3.  

Trzymam za Was kciuki! 

Instrukcja: 

 Kliknij w link, 

 odrzuć zaproszenie, 

  wpisz kod (GRY) 418798    

 wyświetli się test, wpisz swoje imię i dwie pierwsze litery 

nazwiska 

 w razie problemów proszę o kontakt przez dziennik vulcan 

 test musisz wykonać do 5 kwietnia/ godz.15.00. 

 

https://quizizz.com/join?class=R947518 

Good luck!!! Do usłyszenia w czwartek.                           

 Pozdrawiam. P. Paulina 

 

https://quizizz.com/join?class=R947518

