JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy V C
– termin wykonania 03.06.20r.- 09.06.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: I) Revision Workout 6- powtórzenie wiadomości i umiejętności
z rozdziału 6.
II) Utrwalamy wiadomości z Unitu 6.
III) Sprawdzian wiadomości z rozdziału 6.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)
Witajcie kochani ! Zanim zaczniecie wykonywać jakiekolwiek ćwiczenia, konieczne będzie
przypomnienie słownictwa i gramatyki , które pojawiły się w rozdziale 6. Dlatego
otwórzcie podręczniki na stronie 82 i 83, tam znajdują się wszystkie zagadnienia potrzebne
do wykonania ćwiczeń powtórzeniowych. Wykorzystajcie też notatki z zeszytu.

I)

1) Exercise 1 page 81 B ( Ćwiczenie 1 str. 81 podręcznik ). Say the names of the
shops begining with „b” and „c”. – Powiedż nazwy sklepów zaczynających się
od liter “b” i “c”. - USTNIE

2) Exercise 2 page 81 B ( Ćwiczenie 2 str. 81 podręcznik .) Read the sentences. What means of
transport are described? – Przeczytaj zdania wpisane w tym ćwiczeniu w podręczniku. Jakie środki
transportu są opisane? -USTNIE

3) Exercise 3 page 81 B ( Ćwiczenie 3 str. 81 podręcznik ). Complete the dialogues. Write
sentences, using the words in the box. Then act the dialogues out. – Uzupełnij dialogi.
Napisz zdania, używając wyrazów z ramki. Następnie odegraj dialogi. Wpisz odpowiedzi do
zeszytu. Zapisz proszę tylko sam numer i zdanie, które należy wpisać ( tak jak
w przykładzie). Nie przepisuj dialogów.
Np.: 1- What size are you?
4) Exercise 4 page 81 B ( Ćwiczenie 4 str. 81 podręcznik ) . Complete the sentences with
„was”, „wasn’t”, „were” or „weren’t”.- Uzupełnij zdania , wpisz “was”, „wasn’t”, „were”
lub „weren’t”. Zapisz proszę tylko sam numer i wyraz, które należy wpisać
( tak jak w przykładzie). Nie przepisuj całych zdań.
Np.: 1- was
5) Exercise 5 page 81 B ( Ćwiczenie 5 str. 81 podręcznik ). Write questions about Adela an
Max and answer tchem. – Napisz pytania o Adeli I Maxie i odpowiedż na nie. Tutaj proszę,
abyście wpisali pełne zdania pytające do zeszytu oraz krótkie odpowiedzi.
(tak jak w przykładzie)
Np.: 1- Was he in the newsagent’s at 3:00?
Yes, he was.

II)

1) Exercises 1 – 5 page 59 AB ( Ćwiczenia 1 – 5 str. 59 ćwiczeniówka). Proszę
wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 i 5 z ćwiczeniówki ze strony 59 w celu utrwalenia
wiadomości z rozdziału 6. Tym samym przygotowując się do testu – Unit 6.

III)

Wykonajcie TEST z UNITU 6.

TEST – UNIT 6
Vocabulary
1

Uzupełnij luki nazwami sklepów.
1

You can buy bread at the _____________.

2

You can buy plastic building blocks at a _____________ _____________.

3

You can buy aspirin at the _____________.

4 You can buy a pen at the _____________.
__ / 4

2

Uzupełnij tekst nazwami środków transportu.
There are many different means of transport. You can travel by air on a
1

________________

or in a helicopter. If you like to travel by sea, you

can go by ship or by 2 ________________
by the 3 ____________

. In the city, you can travel fast

or on a 4 ________________

. And

5

when you want to have fun, you can ride a scooter or a _____________

_____________

.

__ / 5

Functions
3

Dopasuj zdania 1–4 do zdań a–e tak, aby utworzyć minidialogi. Jedno zdanie a–e nie
pasuje do żadnego zdania 1–4.
1

How are the shoes?

a

Medium.

2

Have you got this

b

It’s £21.

jacket in black?

c

The changing

3

What size are you?

4

How much is this

room is over there
d

T-shirt?

I’m sorry, we
haven’t.

e

They’re too small.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

__ / 4

Grammar
4

Zakreśl wyrazy, które poprawnie uzupełniają zdania.
1

My mum and dad was / were in Poznań last year.

2

I wasn’t / weren’t at home at 5:00 pm yesterday.

3

You wasn’t / weren’t at school last week.

4

Mike was / were at the cinema last night.

5

David and I was / were at the department store yesterday.

6

It wasn’t / weren’t a nice day yesterday.

__ / 6

5

6

Uzupełnij pytania czasownikiem be w czasie Past simple. Dopisz krótkie odpowiedzi.

1 _____________ she at the clothes shop yesterday? Yes, _____________.
2 _____________ you in the museum last night? No, _____________.
__ / 4
Uzupełnij pytania wyrazami z ramki. Jeden wyraz nie pasuje do żadnego pytania.
When • Were • Where
1

A: ____________ were you in Paris?
B: Last year.

2

A: ________________ was he last week?
B: In London.

__ / 2

Reading
7

Przeczytaj pięć wpisów na forum. Do osób 1–5 dopasuj odpowiednie fragmenty zdań a–f
zgodnie z treścią tekstu. Jeden fragment a–f nie pasuje do żadnej osoby.

✕
Tommy

I live in a small town which hasn’t got a shopping
centre. There are small shops in the high street,
like a baker’s or a butcher’s. There’s also a small
supermarket near my home. But, when we need
to do a ‘big shop’, me and my parents usually go
to the city about 20 km away.

Andrea

I love shopping for clothes and shoes.
Unfortunately, I only have the time to go shopping
at weekends, when the shops are very busy.
I usually go with my mum and my sister, and we
spend a lot of time in the shops.

Eric

There’s a new shopping centre in my town. The
opening day was last Friday, and I was there with
my family. There were a lot of attractions and
special offers in the shops. So, now I’ve got a
new laptop. Nice, isn’t it?

Alicia

My parents often work late, so I usually need to
do some shopping during the week. I buy some
food like bread, meat or pasta. Most of the shops
are near my home, so I don’t spend a lot of time
shopping.

Chrissy

I often go to the shopping centre with my friends
at weekends. We try on clothes, or we sit and talk
in the cafeteria. Sometimes, we go to the cinema
there. I think it’s a nice place to hang out with
friends.
a

1

Tommy

2

Andrea

b

3

Eric

c
d

4

Alicia

e

5

Chrissy

f

usually does shopping in
a short time.
goes shopping in a different
city.
likes spending his/her free
time in a shopping centre.
was in a new shopping
centre some days ago.
doesn’t like shopping in
supermarkets.
sees a lot of people in the
shops at weekends.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____

__ / 5

Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o zrobienie zdjęcia wykonanego TESTU- UNIT 6 i przesłanie na podany adres
e-mail: martyna20-86@wp.pl
Proszę pamiętać, żeby w temacie e-maila wpisać klasę, imię i pierwszą literę nazwiska
dziecka.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wykonania do 09.06.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

