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Język angielski.  

Rozkłady materiału od 04.05.20 do 22.05.20  

 

Klasa VI A    

 

Drodzy uczniowie 

Proszę przeczytać podane tematy z podręcznika i zapisać je do zeszytu. Tematy podaję w 

tej informacji.  

Zachęcam, aby ćwiczenia wykonywać systematycznie, powtarzać nowe słownictwo w te 

dni, w które macie język angielski w planie. Proszę pisać do mnie maile na adres 

p.piskorz@interia.pl  

 

Nadal niektórzy uczniowie nie przesłali zadanych prac. Proszę nadrobić braki.  

Na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  zamieszczone zostały materiały 

przydatne do samodzielnej pracy nad językiem angielskim. Chętni uczniowie mogą się z nimi 

zapoznać.   

 

 

04.05 – Temat: Recycle your old computer – słownictwo związane z komputerami.  

Proszę przepisać do zeszytu, przetłumaczyć, nauczyć się słownictwa z ćw. 1 str. 84 (podręcznik). 

Tłumaczenia słów podane są w tabeli na str. 94 (podręcznik).  

Proszę odrobić w zeszycie przedmiotowym ćw. 3 str. 86 (podręcznik).  

Następnie wykonujecie  ćw. 3 ze str. 85. - odpowiadacie na 3 pytania odpowiedzi zapisując w 

zeszycie. 

Zapiszcie w zeszycie następujące słówka z ćw. 3: 

storage – pamięć (na dysku twardym) 

bargain – okazja 

the best quality – najwyższa jakość 

price – cena 

 

Zapoznaj się z nowym słownictwem prezentowanym w ćw. 6 str. 85 w podręczniku.   

Zapisz nowe wyrażenia w zeszycie, tłumaczenia znajdziesz na str. 94 

 

06.05 – Temat: Recycle your old computer. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2, 3 str. 60.  
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07.05 – Temat: I’ve been to the computer sale. Gramatyka: czas Present Perfect.  

Proszę skorzystać ze strony, na której jest prezentacja, która pomoże zrozumieć czas Present 

Perfect.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A 

 

Proszę zapoznać się z notatkami gramatycznymi ze strony 86 (podręcznik).  

 

11.05 – Temat: Gramatyka: czas Present Perfect – ćwiczenia.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2, 3 str. 61.  

Dla chętnych ćw. 4 str. 61.  

 

 

13.05 – Temat: I haven’t saved my work. Korzystanie z komputera.  

Zapoznaj się z nowym słownictwem z ćw. 1 str. 87 – tłumaczenia znajdziesz na str. 94.  

Następnie wykonaj ćw. 2 str. 87 (podręcznik) – należy uzupełnić zdania wybranymi 

czasownikami z niebieskiej ramki w czasie Present Perfect (wszystkie czasowniki są regularne 

czyli należy do nich dodać końcówkę -ed, np. I haven’t logged in to my computer).  

 

 

14.05 – Temat: I haven’t saved my work. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2 str. 62.  

 

 

18.05 – Temat: Save the Sea. Episode 7. Czas Present Perfect w pytaniach.  

Proszę przeczytać komiks ze str. 88 (podręcznik). Proszę wypisać do zeszytu, nauczyć się  

słownictwo z ćw. 1 str. 88 (podręcznik). Następnie przeczytajcie notatkę gramatyczną, która 

przedstawia tworzenie pytań w czasie Present Perfect (str. 89, podręcznik).  

 

 

20.05 – Temat: Save the Sea. Episode 7. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1 (wpisujecie 3 formę czasowników 

nieregularnych), 2 str. 63.   

 

21.05 – Temat: Train your brain – Powtórzenie unitu 7.  

PRACA DOMOWA DO WYSŁANIA: Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 3, 4 

str. 64.   


