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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: 1. I didn’t watch it. - wypowiadanie się na temat czynności i wydarzeń z przeszłości.
2. Czas Past Simple: zdania twierdzące i przeczące.
3. We love sports! - wydarzenia sportowe.
4. Ćwiczenia leksykalne z poznanym słownictwem.

DO TEMATU 1 i 2:

Rozgrzewka językowa (nagranie 3.04)
Posłuchaj nagrania i podaj przykład wskazanych programów telewizyjnych i innych mediów.

Zad. 1 str. 88 (nagranie 3.05)
Posłuchaj rozmowy.
•
•
•

Odpowiedz ustnie na pytanie: Which programmes did Sarah and Max watch? – Jakie
programy obejrzeli?
Które z wytłuszczonych form w dialogu to formy twierdzące, a które przeczące?
Odczytaj dialog na głos.

NOTATKA DO ZESZYTU (PRZEPISZ LUB WYDRUKUJ I WKLEJ)

Czas past simple służy do wypowiadania się na temat czynności i wydarzeń z przeszłości.
W zdaniach (na końcu) mogą pojawić się następujące określenia:
•
•

yesterday – wczoraj
last Monday / week / month – w zeszły poniedziałek / w ubiegłym tygodniu / miesiącu

PAST SIMPLE – zdania twierdzące
osoba + czasownik w przeszłej formie + reszta zdania
Sarah watched a great programme.

Aby utworzyć przeszłą formę od czasownika regularnego, należy dodać do niego końcówkę -ED.
UWAGA!!!
watch -watched
dance – danced (dodajemy -, gdy czasownik kończy się na -e)
study – studied (gdy przed ‘y’ stoi spółgłoska, wtedy y → i + ed)
play – played (przed ‘y’ jest samogłoska, więc nie zamieniamy ‘y’)

Zad. 2 str. 88 (nagranie 3.06)
Od podanych czasowników utwórz formy przeszłe dodając końcówkę -ed zgodnie z powyższymi
zasadami. Wykonaj zgodnie z przykładem. Następnie posłuchaj, sprawdź swoje odpowiedzi i powtórz
przeszłe formy.
np.: 1. arrive – arrived

NOTATKA(c.d.)

PAST SIMPLE – zdania przeczące
osoba + DIDN’T + czasownik w podstawowej formie (bez końcówki) + reszta zdania
Sarah didn’t watch a great programme.

UWAGA!!!
didn’t = did not (częściej w zdaniach pojawia się forma skrócona)

Zad. 3 str. 88
Utwórz zdania w czasie past simple. W zeszycie zapisz same luki.
•
•

zielony czasownik – utwórz zdania twierdzące dodając -ed
czerwony czasownik – utwórz zdania przeczące (didn’t + czasownik bez końcówki)

Zad. 4 str. 88
W zeszycie opisz co robiłeś w wolnym czasie:
1. last week – w zeszłym tygodniu
2. yesterday – wczoraj
3. last weekend – w zeszły weekend
Skorzystaj z podanych wyrażeń. Popatrz na przykład w zadaniu.

UWAGA!!!
I watched a serial. I didn’t like the serial.
(opisując coś po raz pierwszy – wstawiamy a/an; gdy wspominamy o tym po raz kolejny – używamy
the).

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 4, Train your brain! str. 63.

DO TEMATU 3 i 4:

Zad. 1 str. 89 (nagranie 3.07)
•

Zapoznaj się z następującym słownictwem (zapisz w zeszycie lub wydrukuj i wklej).

SPORTING EVENTS, PLACES AND PEOPLE:
STADIUM – STADION
SPECTATOR – WIDZ
RUNNING TRACK – BIEŻNIA
ATHLETE – SPORTOWIEC, LEKKOATLETA
TENNIS COURT – KORT TENISOWY
PLAYER – GRACZ, ZAWODNIK
COMMENTATOR – KOMENTATOR
SWIMMER – PŁYWAK
CHAMPIONSHIP – MISTRZOSTWA
WINNER – ZWYCIĘZCA

•
•
•

Posłuchaj nagrania i powtórz wyrażenia.
Do zapisanych w zeszycie słówek dopasuj odpowiednie cyfry z obrazków (zapisz je obok
wyrażeń).
Naucz się powyższych wyrażeń na pamięć.

Zad. 2 str. 89
Podziel ustnie powyższe wyrażenia na trzy kategorie:
1. event – wydarzenie, 2. place – miejsce, 3. person – osoba

Zad. 3 str. 89 (ustnie)
Uzupełnij zdania właściwym słownictwem zad. 1. Odczytaj zdania na głos.

Zad. 4 str. 89 (nagranie 3.08)
Zapoznaj się ze zdaniami. Posłuchaj dialogu i wskaż w zdaniach właściwe wyrażenia. Odczytaj
powstałe zdania na głos.

TRANSKRYPCJA NAGRANIA 3.08
Man: I was at the North of England School Championship yesterday.
Woman: What was it like?
Man: It was good, but there were a lot of problems. The stadium didn’t open on time!
Woman: Oh, no!
Man: And then we wanted to watch the swimming race, but one of the swimmers was late!
Woman: That’s not very good.
Man: But the race was very exciting. And then we watched the tennis match, but the tennis players
didn’t play well. It was a bit boring. So we went to the next event. And that was brilliant!
Woman: What event was that?
Man: A race on the running track. The athletes were very fast. It was exciting.
Woman: So was it good after that?
Man: Yes, there were some more great events. At every event, there were commentators – they
talked a lot, but they were very good.
Woman: So, you had a good time?
Man: Yes, after all the problems, it was a really good day.
Woman: Were Blackrock school good?
Man: No, not really. They didn’t win any events.
Woman: Which school was the winner?
Man: Greystone school, of course – they won six events, so they were the winners of the
championship.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze str. 64.

Aby doskonalić umiejętność wymowy, polecam kilka tongue twisters – łamacze językowe.
Spróbujcie!!!

https://www.youtube.com/watch?v=ZCGnT25PZA4
https://www.youtube.com/watch?v=MMNIUX418IY
https://www.youtube.com/watch?v=qYFsQPMTli4

Zadania wykonujemy samodzielnie. W razie pytań, proszę o kontakt po przez e-dziennik lub mailowo.
Odpowiedzi do zadań wyślę po przez e-dziennik.

POWODZENIA

Odpowiedzi do zadań z 3.06.:
Units 5-6 Let’s check (ćwiczeniówka)
Str. 60
Zad. 1
1 scooter 2 geography 3 history 4 ship 5 underground 6 canteen
Zad. 2
1 newsagent’s 2 butcher’s 3 baker’s 4 toy shop 5 chemist’s 6 bookshop 7 greengrocer’s 8 clothes
shop 9 department store
Zad. 3
1 is reading, hardly ever reads 2 are riding, never ride 3 doesn’t work, is working
Zad. 4
1 Does Amy often read history books? No, she doesn’t.
2 Are Esme and Leon riding their mountain bikes right now? Yes, they are.
3 Is Mrs Gorski wearing a jacket today? Yes, she is.
Zad. 5
1 I was in a helicopter.
2 Were you at home?
3 The pupils weren’t on time.
4 Where was our teacher?
5 She wasn’t in the laboratory.
6 It was fantastic!
Str. 61

Zad. 6
1c2a3d4b
Zad. 7
Have you got this T-shirt in green? Yes, we have. What size are you? Extra large. Here you are. Thank
you. Can I try it on? Of course. The changing room is over there.
Zad. 10
1T2T3F4T
Str. 62
Zad. 1
1 cartoon 2 talent show 3 newspaper 4 game show 5 TV competition 6 web page 7 radio 8 serial
9 magazine 10 sports programme
Zad. 3
1 cartoons 2 game shows 3 newspaper 4 magazines 5 serial

