
Witam Was serdecznie, 

Mam nadzieję, że weekend był udany  

Do dziennika elektronicznego vulcan wpisałam oceny z testu on-

line. Gratuluję, dużo osób napisało w granicach  90-100%. 

BRAWO  

Dzisiaj przesyłam lekcje na wtorek i środę. 

Zrób to we WTOREK ( 7.04.20r) 

 

Subject: I was at Camden market. 

Cele:  

- utrwalisz słownictwo z zakresu miasto 

- poznasz strukturę czasu Past Simple (czas przeszły) odnoszącą 

się do czasownika być 

Na początek lekcji powtórzmy słownictwo z zakresu miasto. 

W poniższym linku znajdziesz flashcards,  

W prawym górnym rogu znajduje się głośniczek na który 

naciskamy. Najpierw karta przedstawia polską wersję słowa a gdy 

klikniemy drugi raz obraca się i przedstawia wersję angielską. Na 

dole są strzałeczki, proszę przejść przez wszystkie karty i 

powtarzać… 

Click on this link. 

https://quizlet.com/386142941/flashcards 

Grammar Presentation: 

Polecenie 1 

https://quizlet.com/386142941/flashcards


Posłuchaj piosenki i uzupełnij luki w tekście, odpowiedzi zapisz w 

zeszycie przedmiotowym. Listen and fill in the gaps. 

https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI 

Beyoncé - I Was Here 

I want to leave my footprints on the sand of time 

Know there was something that, something that I left behind 

When I leave this world, I'll leave no regrets 

Leave something to remember, so they won't forget 

I was(1)……….., I lived, I loved, I was here 

I did, I've done, everything that I wanted 

And it was more(2)………. I thought it would be 

I will leave my mark, soul, everyone will know, I was here 

I wanna say I lived each day, until I died 

You know that I, been something in, somebody's life 

The hearts I have touched 

Will be the proof that I leave 

That I made a difference 

And this (3)……….will see 

I(4)………. here, I lived, I(5)………, I was here 

I did, I've done, everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I will leave my mark so everyone will know 

I was here, I lived, I loved, I was here 

I did, I've done, everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I will leave my mark so everyone will know, I was here 

I just(6) ……..them to know 

That I gave my all, did my best 

Brought someone some happiness 

Left this world a little better just because, I was here 

I was here, I lived, I loved, I was here 

I did, I've done, everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I wanna leave my mark so everyone will know 

https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI


I was here, I lived, I loved, I was here 

I did, I've done 

I was here, I lived, I loved, I was here 

I did, I've done, I was here 

Tłumaczenie tekstu piosenki w linku poniżej  

https://www.groove.pl/beyonce/i-was-here/piosenka/92707 

  

KOCHANI, nadszedł czas na poznanie czasu przeszłego w języku 

angielskim. Zaczynamy od czasownika BYĆ czyli TO BE 

 TO BE ( być) w czasie przeszłym to WAS  lub WERE 

Np. Ja jestem głodny.     I am hungry. Present Simple 

       Ja byłem głodny.     I was hungry. Past Simple- czas przeszły 

Wszystko co dotyczy Past Simple dzieje się w przeszłości. 

Przeanalizuj materiał zawarty w ramce i przepisz do zeszytu. 

 

Zapamiętaj! 

https://www.groove.pl/beyonce/i-was-here/piosenka/92707


W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik być ma 

formę WAS 

Gdyby ktoś nadal nie zrozumiał dodatkowo załączam filmik 

objaśniający użycie was, were. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q 

Grammar practice: 

Polecenie 2.  

 Przeczytaj tekst i na jego podstawie uzupełnij zdania.  Odpowiedzi zapisz 

w zeszycie.  

   

Pamietaj! 

Jeżeli nie rozumiesz poszczególnych słów, użyj słownika angielsko-

polskiego. Możesz użyć tego w poniższym linku. 

https://www.diki.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://www.diki.pl/


 

Polecenie 3. 

Napisz 3 zdania w języku angielskim używając was, were i nowo poznanych 

słów z zakresu miasto( nazwy sklepów) 

For example: 

My mother was in the baker’s yesterday. 

Zadanie wykonaj w zeszycie. 

Wybiorę 3 osoby,  przez dziennik vulcan napiszę kto z Was ma odesłać 

zadania i w jaki sposób ma to zrobić. Informacja w dzienniku  pojawi się 

we wtorek (7.04) do godz. 18.00.    

Dotarliśmy do końca lekcji wtorkowej.       

 

Zrób to w ŚRODĘ (8.04.20r.) 

Kochani, to ostania lekcja przed Świętami,  będzie krótko,  skupimy się na 

nowych słówkach dotyczących transportu. 

Subject: A taxi is more expensive than a coach. 

Cel: poznasz nowe słownictwo z zakresu transport 

Przepisz temat i nowe słownictwo z ramki do zeszytu. 

 

W poniższym linku znajdziesz flashcards,  



Powiększ obrazek. W prawym górnym rogu znajduje się 

głośniczek na który naciskamy. Najpierw karta przedstawia 

polską wersję słowa a gdy klikniemy drugi raz obraca się i 

przedstawia wersję angielską. Na dole są strzałeczki, proszę 

przejść przez wszystkie karty i powtarzać… 

Click on this link. 

https://quizlet.com/403949479/flashcards 

 

Kochani, to bardzo ważne żeby każdy z Was wykonywał zadania z 

flashcards! Tylko w ten sposób możemy teraz uczyć się prawidłowej 

wymowy nowych słów! 

To wszystko na dzisiaj. 

Życzę Wam wspaniałych Świąt Wielkanocnych. 

Do usłyszenia po Świętach.  

Pozdrawiam. 

P. Paulina 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/403949479/flashcards

