Język angielski klasa V B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 20.05.2020 – 26.05.2020 r.
Topic: 1. Revision Workout 6 - powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.
2. Let’s check Units 5-6 Sprawdzian ze znajomości słownictwa i gramatyki z rozdziałów 5 i 6.
3. Around the world Culture: Unusual shops in London - Lekcja kulturowa na temat niezwykłych
sklepów Londynie.
Kochani uczniowie, dobiegł końca następny rozdział i nadszedł czas podsumowania i ocenienia Waszej
pracy. Cały materiał w pigułce macie zaprezentowany na str. 82-83 w podręczniku. Przeczytajcie go
uważnie i spróbujcie wszystko raz jeszcze zapamiętać (nie wykonujcie ćwiczeń na tych stronach).
Poproście rodziców, aby odpytali Was ze słownictwa.
Przejrzyjcie sobie zadania na stronie 81 i sprawdźcie czy umiecie je wykonać ustnie. Mam nadzieję, że
w środę uda nam się spotkać w naszej wirtualnej klasie na Microsoft Teams i będziemy mogli zrobić to
powtórzenie w trakcie planowanego w środę na godz. 10.00 spotkania. Bardzo zależy mi, aby przed
sprawdzianem omówić z Wami ewentualne problemy ze zrozumieniem materiału.
OSOBOM, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY PROBLEMY ZE SPRZĘTEM NIE BĘDZIE WSTAWIANA NIEOBECNOŚĆ, W
DALSZYM CIĄGU BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ MATERIAŁ PUBLIKOWANY NA STRONIE SZKOŁY DO NAUKI
ZDALNEJ.
Ponieważ nie pisaliście sprawdzianu z rozdziału 5, test będzie obejmował również materiał ze stron 70
i 71. Mam nadzieję, że nie okaże się zbyt trudny. Prześlijcie, jeśli możecie same odpowiedzi wg
poniższego wzoru w treści maila (czyli wypełnijcie test na komputerze). Jeśli macie jakiekolwiek
problemy ze sprzętem, możecie odpowiedzi wpisać na wydrukowanej karcie lub w zeszycie i przesłać
mi zdjęcie. Test znajduje się w Waszym podręczniku na str. 84 i 85. Starajcie się pracować samodzielnie!
Odpowiedzi prześlijcie na adres absocha.sp10@gmail.com do 27 maja.
TEST Units 5-6
Zad. 2/84 Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika w czasie Present Simple lub Present
Continuous
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
Zad. 3/ 84 Spójrz na obrazki, oraz godziny robienia zakupów przez Marka i Evę. Utwórz zdania z
użyciem słówka „być” w czasie przeszłym. W przypadku pytań udziel również krótkich odpowiedzi.
1. …
2. …
3. …?
-…
4. … ?

-…
5. … ?
-…
6. …
From …
Zad. 5/84 Posłuchaj i wybierz właściwą odpowiedź.
1. …
2. …
3. …
https://drive.google.com/open?id=1TqU9zbGZR3xgAtVOnYpFHC4cQEE7L3jQ
Zad. 7/84 Posłuchaj 4 komunikatów. Wybierz miejsce gdzie możesz je usłyszeć
1. …
2. …
3. …
4. …
https://drive.google.com/open?id=1H6aplehBkUDfsTlHM--sONiCVaJ_24bh
Zad. 9/85 (dla chętnych)
…………………………………………………………………………………………………………………………. Total: … /30 points
*Zadanie dla chętnych:
Na stronie 80 w podręczniku znajduje się tekst na temat 3 niezwykłych sklepów w Londynie.
Możesz również obejrzeć materiał video pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&t=1s
Ćw. 1/80 Posłuchaj podcastów i dopasuj sklep do obrazka:
https://drive.google.com/open?id=1qpNIQgViDLuFVtBRGxC2GXBoh1SjIavA
Ćw.2/80 Przeczytaj tłumaczenie nowych słówek w tabeli Glossary pod tekstem, a następnie zapoznaj
się z treścią podcasta. Nieznane słownictwo zapisz do zeszytu i przetłumacz przy użyciu słownika
internetowego np. Diki.
Ćw. 4/80 Posłuchaj kolejnego podcasta, o którym sklepie mowa? Zapisz odpowiedzi do zeszytu.

Możesz również sprawdzić swoją wiedze wykonując ćwiczenia pod unitem 6 w aplikacji
quizlet: https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets Powodzenia!

