
PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ZDJĘĆ Z TEGO TYGODNIA. ODPOWIEDZI SPRAWDZIMY NA 

LEKCJI ONLINE W CZWARTEK.  

 

WTOREK 19.05 

Lesson 90        19th May  

The subject; Temat: I’ve never been to a concert- słuchanie i czytanie historyjki. 

Podręcznik 

1/88 Włącz nagranie 3.1 , posłuchaj i odpowiedz na pytanie. Które miejsce zajęli Lucy , 

Max i Sarah w konkursie? Wypisz i przetłumacz w słowniku online wszystkie nowe słówka i 

zwroty z dialogu.  

2/88 Napisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe na podstawie dialogu. Odpowiedzi zapisz 

w zeszycie. 

3/88 Posłuchaj jeszcze raz dialogu, zatrzymuj po każdym zdaniu i głośno powtarzaj. Możesz 

jeszcze raz głośno przeczytać dialog. 

4/88 Uzupełnij dialog słowami i zwrotami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

5/88 Posłuchaj nagrania 3.2 i sprawdź swoje odpowiedzi. 

 

CZWARTEK 21.05 

Pracujecie z podręcznikiem. W zeszycie zapisujecie tylko odpowiedzi zadań oraz notatki z 

tabelek. 

Zeszyt 

Lesson 91        21st May  

The subject: : Has been/has gone. Porównanie czasów present perfect i past 

simple.(lekcja online) 

Have/has gone to” używamy do opisu sytuacji, gdy ktoś udał się do jakiegoś miejsce 

i jeszcze nie wrócił np.: 

Zuzia has gone to the hairdresser’s. -Zuzia poszła do fryzjera (i jeszcze nie wróciła) 

Have/has been to” używamy do opisu sytuacji, gdy ktoś udał się do jakiegoś miejsce lub był 

w jakimś miejscu i z niego powrócił. 

Paweł has been to London- Paweł był w Londynie. (Był, zwiedził i wrócił z powrotem) 

 



Podręcznik  

1/91 Uzupełnij zdania czasownikiem ‘been’ lub ‘gone’. 

2/91 Wybierz poprawne słowo w pytaniu. Następnie uzupełnij odpowiedzi poprawną formą 

czasu present perfect+ ‘been’ lub ‘gone’. 

3/91 Przeczytaj pytania i wybierz odpowiednią reakcję a,b lub c. 

Zeszyt 

Porównanie czasu past simple i present perfect 

Past simple odnosi się do czynności, która została rozpoczęta i zakończona w przeszłości - czas ten 

ma charakter dokonany, Mamy określony dokładnie czas lub kontekst czynności w przeszłości (np. 

2 days ago-2 dni temu, yesterday-wczoraj, 3 weeks ago-3 tygodnie temu, last weekend- z zeszły 

weekend)  

 I played football yesterday. 

Present perfect opisuje natomiast nasze doświadczenia życiowe, czynności, które rozpoczęły się w 

przeszłości i trwają do teraz oraz czynności, które wydarzyły się niedawno i teraz widoczne są ich 

skutki. Nie mamy określonego dokładnie czasu czynności. (ever/never/just) 

I have never played cricket. 

Podręcznik  

4/91 Wybierz poprawną odpowiedź.  

5/91 Uzupełnij dialogi poprawnymi formami czasownika lub krótką odpowiedzią. Użyj czasu 

present perfect lub past simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 22.05 

Lesson 92        22nd May 

The subject: Rodzaje książek –słownictwo. 

 

Podręcznik 

1/90 Dopasuj okładki książek do typów książek z tabelki. Zapisz odpowiedzi. Użyj słownika  

online. Następnie włącz nagranie 3.3 i sprawdź swoje odpowiedzi.  

2/90 Z jakich rodzajów książek (z ćwiczenia 1) pochodzą te zdania. Zapisz odpowiedzi w 

zeszycie. 

Zeszyt ćwiczeń 

1,2,3 str.41 

 

 

 

 

 


