
Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 11.05 – 15.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię rozmawiać o moich planach i zamiarach na przyszłość. 

14.05.2020 
Czwartek 

14th May 2020 
S: We’re going to have 
a barbecue – mówimy 

o planach na 
przyszłość.  

Struktura „be going 
to”. 

Lekcja 8.2 
Str. 110 i 111 
ćw.1,2,3,6,7,8 

Lekcja 8.2 
Str. 69 

ćw.1,2,3 

1.Wszystkie nagrania są 
dostępne na platformie eDesk 
– trzeba się zalogować. 
2. Proszę o przetłumaczenie 
trudnych wyrazów z historyjki 
oraz ćwiczeń.  
3. Proszę o obejrzenie filmiku, 
który wyjaśnia strukturę: 
 „be going to” – zamierzam. 
Notatki z filmiku.  
 

Pomocne informacje do lekcji: 
Jeśli nauczysz się struktury z lekcji 8.2 będziesz potrafił/ potrafiła mówić o tym co zamierzasz robić, jakie masz plany 

lub zamiary. 
 
Masz np. zdanie po polsku: Zamierzam pójść do szkoły niedługo. 
Jak przetłumaczyć to zdanie po angielsku? 
Spójrz proszę w książce (str. 111) na pomarańczową tabelę z chomikiem. Znajdźmy tam wskazówki. 
 

Nasze zdanie brzmi: Zamierzam pójść do szkoły niedługo. 
Kto zamierza? – „I” - ja 
Co zrobić? – „go” - pójść 
Gdzie? – „to school” – do szkoły 
Kiedy? – „soon” - niedługo 
Zostaje nam tylko ustalić określenie „Zamierzam”. I am going to – to będzie właściwa opcja. 
 
Skąd to wiem?  
W tabeli w książce widzę, że po osobie „I” muszę napisać „am” a w skrócie „I’m”. 
Skoro wyraz ‘zamierzam’ w języku angielskim składa się z trzech wyrazów „be+going+to” to jedyne co muszę 
pamiętać to po jakiej osobie użyje odmienione „be” (am? are? is?). 

Jak więc przetłumaczyć zdanie ? 
 

Ja zamierzam pójść do szkoły niedługo. 
 

I am going to go to school soon. 
Lub 

I’m going to go to school soon. 
(I am = I’m) 

wersja długa = wersja skrócona 

 
Jak będzie więc po angielsku “nie zamierzam”? – I am not going to.. 
 
Spróbuj poćwiczyć tłumaczenie tego zdania przez inne osoby np. She, He, We, They, You 

tworząc zdania(v), przeczenia(x) i pytania(?). 

  

https://youtu.be/TPCjxkCYf1s
https://drive.google.com/file/d/1NUyOuo-H52j08KDlJNGbC_U2vFZ5EIVe/view


Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 11.05 – 15.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię rozmawiać o wydarzeniach i podawać ich daty. 

13.05.2020 
Środa 

13th May 2020 
S: Vocabulary – events 
and ordinal numbers. 

Lekcja 8.1 
Str. 108 i 109 

ćw.1,2,3,4,5,7,8 

Lekcja 8.1 
Str. 68 

Ćw. 1,2,3,4 
 

1.Wszystkie nagrania są 
dostępne na platformie 
eDesk – trzeba się 
zalogować. 
2. Proszę o zapisanie i 
przetłumaczenie wyrazów do 
zeszytu z dwóch niebieskich 
tabeli  
w książce (ex.2 i 7/109). 
3. Proszę o obejrzenie 
filmiku, który wyjaśnia 
liczebniki porządkowe oraz 
zieloną tabelkę LOOK.  
(ordinal numbers 
=liczebniki porządkowe)  

 
#Kolejne lekcje będą pojawiały się w dniu, kiedy mamy angielski. 
 

 

Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 11.05 – 15.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię samodzielnie wykonywać ćwiczenia z działu 7; znam gramatykę i słownictwo z tego działu. 

11.05.2020 
Poniedziałek 

 
11th May 2020 

S: Revision – unit 7. 

Lekcja 
Revision 

Str. 104 i 105 
ćw. 

1,2,3,4,7,8 i 9 

Lekcja 
Revision 

Str. 66 i 67 
 

1.Wszystkie nagrania 
dostępne na platformie eDesk 
– trzeba się zalogować. 
-------------------------------------  

 
#Kolejne lekcje będą pojawiały się w dniu, kiedy mamy angielski. 
 

  

https://youtu.be/1n87M3XJZX0


Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Rozumiem tekst o odkrywcy. 

7.05.2020 
Czwartek 

 
7th May 2020 

 
S: Reading – Antarctic 

Adventure.  

Lekcja 7.5 
Str. 101 

ćw. 1,2,3,4,5 

Lekcja 7.5 
Str. 64 

 

1.Wszystkie nagrania 
dostępne na platformie eDesk 
– trzeba się zalogować. 
2.Proszę o przetłumaczenie 
tekstu – trudne i nowe 
wyrazy; zapoznać się  
z tekstem tak, aby był 
zrozumiany. 
3. Poćwicz słownictwo  z lekcji 
w aplikacji  

QUIZLET: fiszka od 72 do 84. 

 
 

 

Informacje: 
 
- Jeśli chcesz wykonywać dodatkowe ćwiczenia w ramach nauki skorzystaj z My English Lab, o którym już wcześniej 
wspominałam. 
#wskazówki znajdziesz w początkowych informacjach ode mnie przesyłanych w pliku  
„Informacje dla uczniów klas 5 – 8” lub na wewnętrznej stronie okładki swojej ćwiczeniówki.  
 
 

  

https://quizlet.com/305309723/level-a1-unit-7-going-places-flash-cards/


Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień 
tygodnia 

Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię stosować wyrażenia, które pomogą mi kupić bilet kolejowy na stacji. 

6.05.2020 
Środa 

 
6th May 2020 

 
S: Speaking – what 
time does it arrive? 

Lekcja 7.4 
Str. 100 

ćw. 1,2,3,4 

Lekcja 7.4 
Str. 63 

ćw. 1,2,3,4 

1.Wszystkie nagrania dostępne na 
platformie eDesk – trzeba się 
zalogować. 
2.Proszę przetłumaczyć dialog i tabelę z 
książki (ex.2), nowe wyrazy zapisujemy 
w zeszycie. 
3.Zwróć uwagę na zieloną tabelę LOOK. 
Poniżej masz kilka wskazówek na jej 
temat. 
4. Quizlet – ćwiczenia. 
OD fiszki 63 do 71. 

 

 
 

Pomocne informacje: 

 
Zwróć uwagę, że w tabeli powyżej są zapisane CENY. 

Pounds (£) to „funty”, czyli jak np. u nas „złoty” a „pence” (p) to „pensy”, czyli „grosze”.  

 Jeśli jest w tabeli cena £ 10.50 – to po polsku brzmi: 10 funtów i 50 pensów.  
Można tę cenę zapisać za pomocą liczb lub słownie jak w tabeli, czyli ten pounds fifty lub ten pounds fifty pence.  
Ale wyobraź sobie taką sytuację, że masz 1,50 zł. Jak możemy nazwać po polsku tę sumę słownie? 

a) 1 złoty 50 groszy 
lub 

b) Tzw. „Złoty pięćdziesiąt” – mówimy potocznie.  
Tak samo jest w angielskim trochę, dlatego w tabeli jest opcja „ten pounds fifty” (czyli nasz przykład „Złoty 
pięćdziesiąt”) a nie ta druga. Ta krótsza forma z tabeli jest częściej używana.  

 £ 0.50 – fifty pence tzn. 50 pensów. Po polsku mamy 50 groszy (0,50gr).  
Z tej tabelki musisz zapamiętać jak poprawnie zapisać cenę słownie i za pomocą liczb.  

- Jeśli chcesz wykonywać dodatkowe ćwiczenia w ramach nauki skorzystaj z My English Lab, o którym już wcześniej 
wspominałam. 
#wskazówki znajdziesz w początkowych informacjach ode mnie przesyłanych w pliku  
„Informacje dla uczniów klas 5 – 8” lub na wewnętrznej stronie okładki swojej ćwiczeniówki.  
 
- Kolejne lekcje będą pojawiały się w dniu, kiedy mamy angielski.  

https://quizlet.com/305309723/level-a1-unit-7-going-places-flash-cards/


Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię zadawać pytania na temat przeszłości i odpowiadać na nie za pomocą czasu Past Simple. 

4.05.2020 
Poniedziałek 

 
4th May 2020 

 
S: Czas Past Simple. 

Pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Lekcja 7.3 
Str. 98 

ćw. 
1,2,3,4,5,6 

Lekcja 7.3 
 

Str. 62 
 

1. Wszystkie nagrania 
dostępne na platformie eDesk 
– trzeba się zalogować 
2. Zapoznaj się z historyjką 
3.Proszę o przetłumaczenie 
nowych wyrazów z 
niebieskich tabeli oraz 
trudnych wyrazów z tej lekcji 
na język polski. 
4.Zwróć uwagę na 
pomarańczową tabelkę 
5. Poćwicz w aplikacji 

QUIZLET od słówka BIKE do 

THE COLOSSEUM 

 
 

 
Pomocne informacje:  
- Jeśli ta lekcja została przez Ciebie wykonana w innym czasie (gdyż ta lekcja była planowana w terminie kiedy 
mieliśmy Święta), proszę aby sobie ją przypomnieć i wykonać ćwiczenia w aplikacji Quizlet. 
 
- Jeśli chcesz wykonywać dodatkowe ćwiczenia w ramach nauki skorzystaj z My English Lab, o którym już wcześniej 
wspominałam. 
#wskazówki znajdziesz w początkowych informacjach ode mnie przesyłanych w pliku  
„Informacje dla uczniów klas 5 – 8” lub na wewnętrznej stronie okładki swojej ćwiczeniówki.  
 
- Kolejne lekcje będą pojawiały się w dniu, kiedy mamy angielski.  

  

https://quizlet.com/305309723/level-a1-unit-7-going-places-flash-cards/


Klasa 5 – Język angielski 
Tydzień: 27.04 – 30.04.2020 

Dzień tygodnia Temat Cel lekcji Ćwiczenia Uwagi 

27.04.2020 
Poniedziałek 

27th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 4. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 4 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

 
Dział 4 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz wraz 

z ich polskim 
tłumaczeniem.  

29.04.2020 
Środa 

29th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 5. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 5 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

Dział 5 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz wraz 

z ich polskim 
tłumaczeniem. 

30.04.2020 
Czwartek 

30th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 6. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 6 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

Dział 6 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz wraz 

z ich polskim 
tłumaczeniem. 

 

Informacje do wykonywanych ćwiczeń: 

1. W tym tygodniu dalej utrwalamy poznane słownictwo z poprzednich działów. Przyłóż się proszę do tych 

ćwiczeń. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie. 

2. W tym tygodniu popracuj ze słówkami z działu 4,5 i 6. Kliknij w podkreślony na niebiesko dział by poćwiczyć. 

Poniżej masz przykładowy widok lekcji. Przypomnij sobie wyrazy z konkretnego działu korzystając z Fiszek.  

Fiszki służą przypomnieniu sobie wyrazów, których uczyliśmy się już.  Kiedy sobie wszystko przypomnisz, wybierz 

jakąś kategorię np.: Pisanie lub Ucz się (tak jak na poniższym obrazku).  

Ćwicz tak, aby dokładnie opanować słownictwo. Lekcje w tym tygodniu są temu poświęcone, więc postaraj się. 

Nie zniechęcaj się, każdy trening przynosi efekty. 

Będę sprawdzać Twoją znajomość słownictwa w możliwie najbliższym czasie i dostępnej formie. 

3. Zapisz słowa w zeszycie, z którymi masz trudności pod tematem lekcji.  

 

 

 

https://quizlet.com/305238336/level-a1-unit-4-big-world-flash-cards/
https://quizlet.com/305302151/level-a1-unit-5-around-town-flash-cards/
https://quizlet.com/305304810/level-a1-unit-6-just-the-job-flash-cards/

