
 

JĘZYK ANGIELSKI - Klasa 5d (25-27 marca 2020) 

 

 Hello! Co u Was słychać? Mam nadzieję, że powoli zaczynacie przyzwyczajać się do 

nowej sytuacji i do nowego sposobu nauki  Dziękuję tym, którzy zdecydowali się przysłać 

mi zdjęcia ze zleconymi zadaniami! (Wasza praca zostanie nagrodzona ) 

 Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie 

prowadzenie kształcenia na odległość (w tej sytuacji moje ostatnie zdanie z 

zeszłotygodniowych materiałów jest już niestety nieaktualne  !!!). Nauczyciele zostali 

zobligowani do realizowania podstawy programowej, a to znaczy, że będziemy musieli 

wspólnymi siłami uczyć się nowych rzeczy. Wiem, jak trudne jest skupienie uwagi na nauce 

w momencie, gdy wokół tyle złych wiadomości. Sama mam w domu dwoje uczniów, którym 

do tej pory nie udało się wdrożyć w rytm systematycznej samodzielnej pracy. Mam jednak 

nadzieję, że wspólnymi siłami sprostamy temu niesamowicie trudnemu zadaniu! A więc, 

zgodnie z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej, uczymy się !!! I, co budzi najwięcej 

moich obaw, ta Wasza (i moja ) praca będzie oceniana !!! 

A jeśli ktoś nie wierzy  to odsyłam do poniższych linków: 

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3 

https://www.gov.pl/attachment/98ee4257-f320-491f-861f-bea8c6c2d143 

 

W każdy poniedziałek na stronie internetowej szkoły pojawi się PLAN PRACY Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO na nadchodzący tydzień. Nie róbcie wszystkiego na raz. Materiał będzie 

zwykle podzielony na 3 części – tyle, ile lekcji angielskiego mieliście tygodniowo (w tym 

tygodniu, z uwagi na obszerność i trudność nowego materiału tylko 1 część, ale materiału jest 

tyle, że przeznaczycie na jego realizację więcej niż jedną godzinę). Postępujcie zgodnie z 

moimi instrukcjami. W razie pytań, wątpliwości, wiecie, gdzie mnie szukać. Jeśli zajdzie 

potrzeba, możemy umówić się również na „wideokonferencję” za pośrednictwem fb, 

komunikatorów Messenger, WhatsApp lub aplikacji Zoom. 

 

I Czas Past Simple – ćwiczenia utrwalające. 

1. Zapisz w zeszycie temat: Past Simple tense – exercises. Pamiętaj o dacie   

2. Jeżeli w zeszłym tygodniu brakło Ci czasu na zapoznanie się z wiadomościami 

dotyczącymi czasu Past Simple, to zrób to teraz !!! (wszystkie wskazówki znajdziesz 

na stronie szkoły w materiale zamieszczonym w zeszłym tygodniu – po wykonaniu zadań: 

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3
https://www.gov.pl/attachment/98ee4257-f320-491f-861f-bea8c6c2d143


notatka w zeszycie, ćwiczenia z podręcznika i w ćwiczeniówce –  zrób zdjęcia i prześlij je 

do mnie).  

3. Jeżeli wywiązałeś się z zeszłotygodniowych zajęć wystarczy, że opowiesz np. mamie o 

tym, kiedy używamy czasu Past Simple, jak tworzymy zdania z czasownikami 

regularnymi, w jaki sposób dodajemy odpowiednią końcówkę oraz jakie określenia czasu 

są charakterystyczne dla Past Simple.  

4. W celu utrwalenia umiejętności tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple 

wykonaj ćwiczenie dostępne pod poniższym linkiem: 

https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_06_022e?cc=pl&selLang

uage=pl 

 

 

WAŻNE: 

Na koniec tygodnia powinieneś: 

1. wiedzieć, kiedy używamy czasu przeszłego, 

2. znać końcówkę czasu przeszłego typową dla czasowników regularnych, 

3. umieć poprawnie dodawać końcówkę –ed do czasowników regularnych, 

4. znać typowe dla Past Simple określenia czasu. 

 

 

 

POWODZENIA! Czekam na zdjęcia zeszytów i ćwiczeniówek! Pamiętajcie, że nowe 

rozporządzenie nakłada na nauczycieli obowiązek zdalnego oceniania pracy uczniów! 

       

 

        Pozdrawiam, Anita Cichoń  
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