
KLASA V 

2nd June Tuesday 

TOPIC: Did you have a good time? Czy dobrze się bawiłeś? 

Nauczymy się zadawać  pytania dotyczące przeszłości, tworzymy je Wed ług 

takiego prostego schematu:  

Zapiszcie: Did+ podmiot (I,you, she, he, it, we, they)+ czasownik w formie 

podstawowej 

Did you stay in a hotel? Czy przebywaliście w hotelu? 

Did he go sightseeing? Czy on poszedł zwiedzać? 

Did you take any photos? Czy zrobiłeś jakieś zdjęcia? 

A teraz posłuchajcie Hammiego 

https://pearson.box.com/shared/static/y4imfr3vi9t3pt9ia3lvcsdp5vee5svm.mp

4  

Teraz proszę zrobić zad. 1 i 2 str. 62 w zeszycie ćwiczeń. Nie wysyłamy do 

sprawdzenia. 

 

3rd June Wednesday 

Topic: How did you spend your holidays? Jak spędziłeś wakacje? 

Zapiszcie słownictwo: 

 buy a souvenir /baj e suwenir/- kupować pamiątkę 

eat in a restaurants/it yn e resterant/- jeść w restauracji 

go sightseeing / gou sajtsiiń/- zwiedzać 

make friends/mejk frends/- zapoznawać przyjaciół 

stay in a hotel/stej yn e houtel/ przebywać w hotelu 

take photos /tejk fotous/- robić zdjęcia 

https://pearson.box.com/shared/static/y4imfr3vi9t3pt9ia3lvcsdp5vee5svm.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/y4imfr3vi9t3pt9ia3lvcsdp5vee5svm.mp4


visit a museum/ wyzyt e mjuzijem/- zwiedzać muzeum 

Przeczytajcie dialog na str. 98 w podręczniku i zróbcie zadanie 2, w którym 

trzeba wybrać poprawną opcję. Nie wysyłamy do sprawdzenia. 

 

4th June, Thursday 

Topic: I’d like two tickets to London, please. Poproszę dwa bilety do Londynu. 

           /ajd lajk tu tykets tu London plis/ 

Dzisiaj nauczycie się kupować bilety kolejowe i czytać ceny. 

Zapiszcie słownictwo: 

How much is it?/hau macz yz yt?/Ile to kosztuje?/ 

leave/liw/-wyjeżdżać 

What time does the train leave? O której wyjeżdża pociąg? 

arrive/erajw/- przyjeżdżać 

What time does the train arrive? O której przyjeżdża pociąg? 

Brytyjczycy używają funtów, które są odpowiednikiem polskich złotych. 

Odpowiednikiem grosza jest pens. 100 pensów=1 funt 

Zapiszcie: 

£10.50- ten pounds fifty 

£7.25- seven pounds twenty-five 

£0.50- fifty pence 

Teraz zapraszam do posłuchania dialogu na str. 100: 

https://pearson.box.com/shared/static/b2j9zm53eeaagg0c37boiw74lwwlkl0y.

m4v    

Proszę uzupełnić dialog w zad. 3. 

https://pearson.box.com/shared/static/b2j9zm53eeaagg0c37boiw74lwwlkl0y.m4v
https://pearson.box.com/shared/static/b2j9zm53eeaagg0c37boiw74lwwlkl0y.m4v


Kupowanie biletów możecie również poćwiczyć na str. 63, zad.1-3 w zeszycie 

ćwiczeń. To są  zadania do wysłania. 

 

  

 

 

 


