
Język angielski- klasa IIIa- zestaw 9. Zielona Góra, 28.04.20r. 

 

Good morning children, 

witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że miło spędziliście 

weekend. 

Podaję odpowiedzi do zadania z zestawu 8. Zadanie 1- strona 50 w 

ćwiczeniach. Proszę sprawdzić. 

1.get up 2.have breakfast 3. brush your teeth 4.go to school 5. have 

lunch 6. go home 7. have dinner 8. have a shower 9. put on your 

pyjamas 10. go to bed 

 

PONIEDZIAŁEK (27.04.) 

Na dzisiejsze spotkanie potrzebujesz zeszyt przedmiotowy, podręcznik. 

Lesson 

Subject: Rozmawiamy o tym co robimy o rożnych porach dnia. 

Cel: nauczysz się określać godzinę w języku angielskim 

Temat lekcji i poniższą informację dotyczącą godzin zapisz do zeszytu. 

Przy określaniu pełnych godzin: 

Np. 10.00- wpisujemy cyfrę słownie + o’clock ( oznacza godzinę)  

        10.00- ten o’clock 

          1.00- one o’clock 

Jeżeli określamy połówki np. 10. 30 to piszemy half past ten czyli w 

dosłownym tłumaczeniu połowa po 10.00. 

          8.30- half past eight 

          1.30- half past one 



Polecenie 1. 

Dopasuj nazwy do godzin. Odpowiedzi zapisz w zeszycie zgodnie z 

przykładem  

 1.  1.00- one o’clock 

 

Jeżeli chcemy określić, że jakąś czynność wykonujemy o konkretnej 

godzinie zapisujemy to w następujący sposób: 

I get up at seven o’clock (7.00)   Ja wstaję o siódmej. 

I go to school at half past seven (7.30) Ja idę do szkoły o siódmej trzydzieści. 

Polecenie 2. 

Napisz w zeszycie 3 czynności, które wykonujesz codziennie i określ w nich 

godzinę ( na wzór powyższych przykładów). 

 

Lesson 

Subject: My day  

Cel: nauczysz się zadawać pytania w języku angielski  

Przepisz temat i poniższą informację do zeszytu. 

Jeżeli chcemy zadać pytanie w języku angielskim wykorzystujemy 

do tego strukturę:    Do you….? 

 Do you get up at seven o’clock?  

 Czy ty wstajesz o 7:00? 

Odpowiadamy: Yes, I do (Tak) Lub No, I don’t (Nie) 



Kolejne przykłady: 

Do you go to school at half past seven?  Yes, I do. 

Do you go to bed at nine o’clock? 

Zapamiętaj! 

W języku angielski nie ma godzin 13:00, 17:00, 20:00…. 

Mówimy 8:00 a.m (8:00 rano) i 8:00 p.m (wieczorem) 

Polecenie 1.  Otwórz ćwiczenia na stronie 52 i wykonaj ćwiczenie 1 

 

To wszystko na dzisiaj. 

Życzę udanego czasu 

Pozdrawiam  P. Paulina 


