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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: 1. I was in a hot-air balloon! – czytamy historyjkę obrazkową.
2. Poznajemy budowę pytań z przeszłą formą czasownika ‘be’.
3. Questions with past form of be – ćwiczenia gramatyczne.

Rozgrzewka językowa
Wymień wszystkie nazwy środków transportu, które zapamiętałeś / aś z ostatniej lekcji.
Posłuchaj nagrania 2.40 (LITEROWANIE) – usłyszysz nazwy środków transportu w wersji literowanej.
W zeszycie lub na osobnej kartce spróbuj je zapisać. Na końcu usłyszysz pełne słówko, aby móc
sprawdzić, czy Ci się udało.

Podręcznik str. 76
1. Popatrz na kolejną część komiksu o Sporty Sue. Czy tym razem Sue również miała jakiś „mały”
wypadek? Zapoznaj się ze słownictwem poniżej (zapisz wyrażenia pod tematem) i posłuchaj
6. odcinka.
article – artykuł
cyclist – kolarz, rowerzysta (wymawiamy: sajklist)
hot-air-balloon – balon napełniany ciepłym powietrzem
interview – wywiad, przeprowadzać wywiad (wymawiamy: interwiu)

Wymowę możecie również sprawdzić na stronie:
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wymowa
Aby usłyszeć słówko, należy wpisać je w czerwoną ramkę na górze strony.
2. Odpowiedz ustnie na pytanie:
Who does Sue interview? – Z kim Sue przeprowadza wywiad?
3. Odszukaj poniższych wyrażeń w tekście, zastanów się co oznaczają (możesz sprawdzić na str.
82). Połącz. Zapisz zwroty w zeszycie.
See you!

A. Świetny pomysł!

That’s a great idea!

B. Czemu nie?

Why not?

C. Do zobaczenia!

Zad. 2 str. 77 (ustnie)
Przeczytaj zdania 1 – 4 związane z historyjką o Sporty Sue. Zastanów się, czy są True (prawdziwe), czy
False (fałszywe).

NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)
PYTANIA typu Czy…? z przeszłą formą czasownika be → was / were

My friends were at Camden Market. → pytanie tworzymy po przez inwersję (zamieniamy kolejnością
podmiot zdania / osobę i czasownik was / were).
Were my friends at Camden Market?
Yes, they were. / No, they weren’t.
UWAGA!!! jeśli podmiotem jest imię / rzeczownik: friends, mother, itp. – pamiętajcie, że należy
zamienić go na właściwy zaimek osobowy w krótkiej odpowiedzi Yes / No. Tak jak w moim
przykładzie: my friends → they.

PYTANIE Czy…?
WAS / WERE + OSOBA + RESZTA ZDANIA?
Was I
Were you
at Camden Market?
Was she / he / it
Were we / you / they
KRÓTKIE ODPOWIEDZI
I / he / she / it
was.
Yes,
we / you / they

were.

I / he / she / it

wasn’t.

we / you / they

weren’t.

No,

Zad. 3 str. 77
Przekształć podane zdania na pytania. Następnie udziel krótkich odpowiedzi (jeśli nie pamiętasz,
odpowiedzi możesz poszukać w historyjce na str. 76). Zapisz w zeszycie.
1. Was Sue in a taxi? No, she wasn’t.

NOTATKA DO ZESZYTU c.d.
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE z przeszłą formą czasownika be → was / were
Pytania szczegółowe budujemy również po przez inwersję dodając na początku właściwe słówko
pytające (What, When, Where, itp. – w zależności o jaką informację chcemy zapytać).

What
Where
When
Why

+

WAS / WERE

+

OSOBA ?

Where were you? I was at Camden Market.
UWAGA!!! na pytania szczegółowe odpowiadamy pełnym zdaniem.

Zad. 4 str. 77
Ułóż pytania szczegółowe z rozsypanki. Zapisz zdania w zeszycie, następnie dopasuj odpowiedź a – c.

Wykonaj zadania ze str. 55 z zeszytu ćwiczeń (bez zad. Train your brain). OSOBY CHĘTNE - proszę o
przesłanie zdjęcia wykonanych zadań na adres kasia_pawlikowska@onet.eu. (do 18.05.2020r.).
Odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń zamieszczę w materiale 20.05.2020r.
W razie pytań, proszę o kontakt mailowy lub po przez e-dziennik.

ŻYCZĘ POWODZENIA!

Odpowiedzi do zadań z 6.05.:
Podręcznik str. 75
Zad. 2
1 – on, 2 – by, 3 - in
Zad. 3 (przykładowe odpowiedzi)
Yesterday, she was on a train. It was comfortable.
Yesterday, she was on a plane. It was exciting.
Yesterday, she was on the underground. It was busy.
Yesterday, she was in a taxi. It was expensive.
Zad. 5
1 A ship is bigger than a ferry. / A ferry is smaller than a ship.
2 A helicopter is more dangerous than a plane. / A plane is safer than a helicopter.

3 A mountain bike is safer than a motorbike. / A motorbike is faster and more dangerous than
a mountain bike.
4 A coach is the most comfortable. / A coach is more comfortable than a tram and a mountain bike. /
A tram is more comfortable than a mountain bike.
5 A plane is the most expensive. / The underground is the cheapest. / A taxi is cheaper than a plane. /
The underground is cheaper than a taxi. / A taxi is more expensive than the underground. / A plane is
more expensive than a taxi.

