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Dear Students, 

Witam was w tej nowej odsłonie naszej pracy. Jest to dla nas wszystkich duże wyzwanie, ale 

wiem, że poradzimy sobie z nim wspólnie.  Od dzisiaj materiały będą zawierały materiał, 

którego jeszcze nie przerobiliśmy wspólnie w szkole. Mam nadzieję, że będzie to dla Was 

miłe doświadczenie i z uśmiechem na ustach będziecie wykonywać powierzone Wam 

zadania.  Gotowi? Zaczynamy! 

Dzisiejsze materiały będą podzielone na dwie części. Część pierwsza będzie dotyczyła 

ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, a druga ćwiczenia czasu Present Perfect. 

Zaczynamy część 1. 

W tej części poćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także poćwiczymy 

wymowę. 

W zeszycie zapisz: 

Lesson 

Subject: An article. 

Spróbuj odszukać te wyrazy w słowniku oraz zapisz ich tłumaczenie w zeszycie: 

wooden hut, deprived, teamwork, set up 

Przeczytaj poniższy tekst i zastanów się jaki byłby dla tego tekstu najlepszy tytuł. Masz trzy 

opcje do wyboru.  

https://drive.google.com/open?id=13JIgtbmNG7tbx0vb7avFSfYaOI3RrT7r 

Link do nagrania. 

https://drive.google.com/open?id=1ufoteEdzRZl04YdRuFrKLP6dHFzZxpxY 

Postaraj się przeczytać tekst na głos. Pamiętaj nagranie możesz odsłuchać kilka razy. 

Następnie odpowiedz w zeszycie na te pytania stawiając True/False. Odpowiedzi wyślij tez na 

mój nowy adres panodangielskiegozg@gmail.com.                              

 

Dla chętnych nieco trudniejsze zadanie. W tym zadaniu należy odpowiedzieć na pytania 

pełnym zdaniem. Odpowiedzi również proszę przesłać na adres e-mail. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W drugiej części skupimy się na czasie Present Perfect. Poćwiczymy formy czasownika oraz 

budowę zdań. Pomoże to wam w lepszym opanowaniu tego czasu. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subjcet: Present Perfect 

Krótkie przypomnienie czasu Present Perfect: 

Użyjemy go gdy: 

 opisujemy swoje doświadczenia 

 opisać jakąś zmianę, która dokonała się na przestrzeni czasu 

 by opisać dokonania 

 gdy mówimy o czymś co wydarzyło się w przeszłości i trwa do teraz 

Poniższy film pokaże wam przykładowe sytuacje i zdania z użyciem tego czasu. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 

 

Pamiętacie z lekcji , że czasownik posiłkowy w czasie PP to have, w zeszycie zapiszcie jego 

odmianę dla każdej z osób. Można to zrobić w postaci tabelki jak poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo
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Czasownik natomiast w tym czasie musi się odmienić. Występują dwie formy. Regularna                  

i nieregularna.  

Odmiana regularna - play - palyed - dodajemy końcókę -ed 

odmiana niereuglarna - see - seen- powstaje zupełnie nowy wyraz. Tabelkę z tą odmianą 

znajdziecie na końcu waszej książki. Odmieniony czasownik w tym czasie nazywa się Past 

Participle. 

Dla przećwiczenia tego fenomenu wykonajcie poniższe zadania: 

https://learningapps.org/view4744812 - w tym zadaniu należy połączyć w pary czasowniki               

z  formą podstawową i ich odmianą Past Participle.  Jeżeli nie znasz ich na pamięć możesz 

wspomóc się książką. 

 

https://learningapps.org/view4749333 - w tym zadaniu należy w diagramie odszukać formy 

Past Partciple czasowników podanych na liście. Jeśli ich nie znasz, możesz poszukać ich 

znaczenia w książce albo słowniku. 

Na koniec chciałbym abyście wypełnili, krótką ankietę abym wiedział ,że wszystko było 

czytelne i zrozumiałe. Proszę podajcie swoje imiona  (bądź numer z dziennika np. IV02), 

abym wiedział kto ją uzupełnił. 

Link do ankiety poniżej: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXF4UtGuwJUx4BeDXO6a6KowElxJatu0Yf4

LFgtdY41b4VAA/viewform?usp=sf_link 

 


