
Język angielski- klasa IIIa- zestaw 10 Zielona Góra, 05.05.20r. 

 

Good morning children, 

witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że miło spędziliście 

długi weekend i macie dużo pozytywnej energii do pracy. 

Podaję odpowiedzi do zadania z zestawu 9.  

Proszę sprawdzić. 

2. Do you go to school at eight o’clock? 

    No, I don’t. I go to school at half past eight. 

3. Do you have lunch at twelve o’clock? 

    No, I don’t. I have lunch at one o’clock. 

4. Do you go home at half past three? 

    No, I don’t. I go home at five o’clock. 

5. Do you have dinner at half past five? 

    No, I don’t. I have dinner at six o’clock. 

6. Do you go to bed at nine o’clock? 

    No, I don’t. I go to be dat half past nine. 

PONIEDZIAŁEK (4.05) 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie zeszyt do języka angielskiego, 

ćwiczenia i długopis. 

 Lesson  

Subject: Poznajemy wybrane strefy czasowe. 

Cele:  

 zdobędziesz informacje na temat stref czasowych  

 nauczysz się określać pory dnia 

 



Polecenie 1. 

Do zeszytu przedmiotowego przepisz temat, poniższe informacje 

oraz nowe słownictwo. 

Na świecie mamy 24 strefy czasowe. Oto różnice czasowe w 

niektórych miejscach. 

 

Nowe słownictwo: 

 

1.Rano 2. W południe 3. Po południu 4. Wieczorem 5. W nocy 6. O północy 

 

Polecenie 2.  

Wykonaj zadanie 1 na stronie 54 w ćwiczeniach. Osoby, które nie mają 

ćwiczeń znajdą zadanie poniżej. 

Zrób wyraźne zdjęcie zadania, wyślij do dnia 8.05 do godz. 20.00 na adres: 

paula-marchel@wp.pl 

Zadanie zostanie ocenione. 

mailto:paula-marchel@wp.pl


 

CZWARTEK (7.05) 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie zeszyt do języka angielskiego, 

ćwiczenia i długopis. 

W kolejnym tygodniu odbędzie się test (on-line) z rozdziału 5. 

Zakres to: słownictwo dotyczące czynności wykonywanych 

codziennie strona 43 w podręczniku oraz godziny (całe i połówki 

np. 8:00, 9:30, 1:00, 3:30) 

 Lesson  

Subject: Tiger Street Tales. 

Cel: dowiesz się jak wygląda typowy dzień dziecka w UK 

(United Kingdom- Zjednoczone Królestwo) 

 

Polecenie 1. 

Otwórz podręcznik na stronie 49 i przeczytaj tekst z zadania 2. 

Z tekstu wypisz wszystkie czynności dnia codziennego, znajdziesz 

je na stronie 43 w podręczniku.  



Np. 1. get up. 

Jeżeli nie masz podręcznika, zadanie znajdziesz poniżej. 

 

 

Polecenie 2. DLA CHĘTNYCH 

Napisz 5 zdań dotyczących tego jak wygląda twój typowy dzień. 

Zadanie wykonaj w zeszycie. Za wzór może posłużyć powyższy 

tekst. 

 

To wszystko na dzisiaj. 

Pozdrawiam serdecznie 

Pani Paulina 

 


