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Witam serdecznie, 

mam nadzieję, że miło spędziliście Święta. Liczę na to, że baterie 

naładowane i jesteście gotowi do działania  

Dziękuję za terminowe  przesłanie odpowiedzi do zadań wyznaczonym 

uczniom. Podaję odpowiedzi do zestawu nr 7. 

Odpowiedzi do polecenia 1: 

1.Here 2.than 3. world 4. was 5. loved 6. Want 

Odpowiedzi do polecenia 2: 

1.was  2.wasn’t  3.wasn’t  4.was  5.were  6.weren’t 

 

Zrób to w ŚRODĘ (15.04) 

Subject: Sporty Sue. 

Cel:  

Nauczysz się tworzyć pytania w czasie Past Simple z użyciem czasownika 

być -was, were  

Dla chętnych: Przeczytaj historyjkę na stronie 76 w podręczniku i wykonaj 

zadanie 2 ze strony 77. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe a które 

fałszywe 

Teraz troszkę teorii dotyczącej tworzenia pytań w czasie przeszłym Past 

Simple.  

Pamiętaj! 

W pytaniach czasownik być czyli was lub were w Past Simple przechodzi na 

początek zdania tworząc tym sposobem pytanie 

Przeanalizuj przykłady 

I was in the toy shop. Ja byłam w sklepie z zabawkami. 

Was I in the toy shop? Czy byłam w sklepie z zabawkami? 



W poniższej ramce przedstawione są pytania i krótkie odpowiedzi (we 

wszystkich osobach w liczbie pojedynczej i mnogiej) 

 

Kliknij w poniższy link i posłuchaj jak tworzymy pytania za pomocą was, 

were 

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

Dodatkowo:    

 

Polecenie 1. 

Napisz pytania do poniższych zdań: 

1. Sue was in a taxi. 

2. They were in the bookshop. 

3. Matt was in the baker’s. 

4. Sue and Jane were in the clothes shop. 

5. Chris and Sue were on a plane 

6. The interview was a success. 

7. I was in London yesterday. 

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


Na koniec bardzo proszę aby wszyscy uczniowie przepisali do zeszytu temat 

lekcji, informacje z dwóch rameczek i wykonali polecenie 1 zapisując 

odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. 

Wybiorę 3 osoby i poproszę o odesłanie zadania( na ocenę), wszystko za 

pośrednictwem Google Classroom. Termin nadsyłania to 17.04. godz. 20.00. 

 

Zrób to w PIĄTEK (17.04) 

Subject: Train your brain. 

Cel:  

 rozwiniesz umiejętność pisania w języku angielskim 

Writing- pisanie 

Napisz post o swoich ostatnich zakupach. Napisz pięć zdań o tym: 

 kiedy i gdzie byłeś/byłaś na zakupach, 

 w jakim sklepie/ sklepach byłeś/byłaś, 

 opisz ten sklep ( busy, not busy). 
 

Jeżeli nie wiesz jak zacząć przeczytaj tekst pt. „Camden Market” -strona 74 podręcznik, 
dostępny również w zestawie 7. 
 

Proszę o wykonanie zadania w zeszycie przedmiotowym. Wybiorę 3 osoby i 

poproszę o odesłanie zadania( zostanie ocenione), wszystko za 

pośrednictwem Google Classroom. Termin nadsyłania to 20.04. godz. 20.00. 

Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie pomocy możecie zawsze do mnie 

napisać za pośrednictwem Google Classroom lub dziennika vulcan. 

 

Do usłyszenia we wtorek. 

Pozdrawiam serdecznie 

p. Paulina 

 

 

 


