
Język angielski- klasa IIIb- zestaw 8. Zielona Góra, 21.04.20r. 

 

Good morning children, 

witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że miło spędziliście 

weekend. 

Podaję odpowiedzi do zadania z zestawu 7. 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 

 

ŚRODA (22.04) 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie zeszyt do języka angielskiego, 

podręcznik i długopis. 

 Lesson  

Subject: Słuchamy historyjki.  

Cel: poćwiczysz słuchanie ze zrozumieniem w języku angielskim 

Polecenie 1. 

Otwórz podręcznik na stronie 44. Jest tam historyjka. Następnie 

kliknij w link aby jej wysłuchać. Po wysłuchaniu historyjki 

zastanów się czy zdania pod historyjką są prawdziwe(T-true) czy 

fałszywe(F-false). 

Rozwiązanie zadania zapisz w zeszycie, zgodnie z przykładem 

1. T 

https://www.youtube.com/watch?v=YKgnqDN0z2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=YKgnqDN0z2Q


 Dla chętnych: zadanie 1 na stronie 51 w ćwiczeniach. 

PIĄTEK (24.04.) 

Na dzisiejsze spotkanie potrzebujesz zeszyt przedmiotowy, podręcznik i 

ćwiczenia. 

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). 

Na dzisiaj to wszystko. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

P. Paulina 


