
KLASA VI 

11.05 MONDAY WEDNESDAY 

TOPIC: I’ve finished my soup. Skończyłem jeść moją zupę. 

Kontynuujemy pracę z czasem Present Perfect. Proszę zapisać zdania: 

I/you/we/they     have    eaten  five bananas.   Ja/Ty/Wy/Oni/one zjadły 5 

bananów. 

She/He/it/             has  eaten     five bananas.    Ona/on/to  zjadło 5 bananów. 

Zapamiętujemy, że w zależności od osoby, używamy dwóch różnych 

operatorów: have lub has, które nic nie znaczą- pomagają tworzyć zdania, 

szczególnie przeczące i pytające. Następna rzecz, na którą trzeba zwrócić 

uwagę to forma czasownika- do czasowników regularnych dodajemy końcówkę 

-ed , tak jak w czasie przeszłym, natomiast formy czasowników nieregularnych 

znajdują się w trzecim słupku (past participle) na str. 123 w podręczniku. Zdania 

negatywne tworzymy umieszczając not po operatorach. Czasowniki we 

wszystkich typach zdań mają formę past participle. Zapiszcie zdania: 

 

I/you/we/they    have not done homework.  Ja/Ty/Wy/ oni/one  nie odrobiły 

zadania domowego. 

She/He/it               has not done homework.  Ona/on/to  nie odrobiło zadania 

domowego. 

Have not= haven’t 

Has not = hasn’t 

 

Proszę na dwóch godzinach lekcyjnych przyswajać formy czasowników ze str. 

123. Musicie znać formę przeszłą, zaprzeszłą i podstawową oraz znaczenie tych 

czasowników. Wejdźcie na Quizizz i wpiszcie past participle i poćwiczcie te 

formy. Są bardzo ważne. 

 



14.05  THURSDAY 

TOPIC: We’ve brought dessert! Przynieśliśmy deser. 

Proszę przeczytać dialog i opracować słownictwo z diki dictionary. 

What’s next? Co jest dalej? 

Let’s have a look. Popatrzmy. 

I’m starking. Umieram z głodu. 

Pozostałe nowe słówka proszę przetłumaczyć samodzielnie i nauczyć się na 

pamięć. 

Proszę wysłać do oceny zadania z podręcznika. 

 Zad. 2, str. 82 – w oparciu o przeczytany dialog, uzupełnij zdania jednym 

wyrazem.  

Zad. 6, str.83 – napisz formę przeszłą i zaprzeszłą podanych czasowników, 

znajdziecie je na str. 123 

chop, tidy i wash są regularne, więc dodacie tylko końcówkę ed: 

wash- washed 

Zad. 7,str.83 –uzupełnij zdania formą zaprzeszłą podanych w nawiasie 

czasowników. Forma zaprzeszła znajduje się w trzecim słupku. 

Zapiszcie numer zdania i poprawną formę czasownika. Jeszcze raz 

przypominam, że znajdują się na str. 123 w podręczniku i trzeba się ich 

nauczyć. 

 

 

 

 

 

 



 


