
Klasa 6 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Wiem jak zaakceptować i odrzucić zaproszenia innych. 

8.05.2020 
Piątek 

(czwartek poniżej) 

 
8th May 2020 

S: Speaking – I’m sorry, 
we can’t come. 

 

Lekcja 7.4 
Str. 100 

Ćw. 1,2,3 

Lekcja 7.4 
Str. 63 

1.Wszystkie nagrania dostępne na 
platformie eDesk – trzeba się 
zalogować. 
2.Proszę przetłumaczyć dialog  
i tabelę z książki (ex.2), nowe 
wyrazy powinny być zapisane  
w zeszycie. 
3. Słownictwo z lekcji do 
poćwiczenia. 
Słownictwo z poprzedniej lekcji do 
poćwiczenia.  
 

 

Klasa 6 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię stosować czasowniki modalne. 

7.05.2020 
Czwartek 

 
7th May 2020 

S: Czasowniki modalne 
must, mustn’t i can. 

 

Lekcja 7.3 
Str. 98 – 99 

Ćw. 1,2,3,4,5,6,7 

Lekcja 7.3 
Str. 62 

1-4 

1.Wszystkie nagrania dostępne na 
platformie eDesk – trzeba się 
zalogować. 
2.Zwróć uwagę na pomarańczową 
tabelkę z chomikiem. 
3.Niebieska tabela 6/99 – proszę 
przetłumaczenie wyrazów  
do zeszytu; 
4.Historyjka – proszę  
o przetłumaczenie trudnych 
wyrazów do zeszytu 
5. Wykonaj ćwiczenia online. 
Ćwiczenie 1 : użyj can lub can’t 
Ćwiczenie 2 : użyj must lub mustn’t 
i czasownik po lewej stronie ekranu 
Ćwiczenie 3 : użyj must lub mustn’t 
i czasownik, który może pasować 
do obrazka 
Ćwiczenie 4 oraz Ćwiczenie 5: 
zagraj w gry z tej strony 
 
 

 

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.  
 

https://quizlet.com/385370093/level-a2-lesson-74-invitations-zaproszenia-flash-cards/
https://quizlet.com/385367855/level-a2-lesson-73-in-the-house-w-domu-flash-cards/
https://www.montsemorales.com/gramatica/Modalscan.htm
https://www.montsemorales.com/gramatica/mustSpot2-8.htm
https://www.montsemorales.com/gramatica/Modalsmust.htm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-must-and-mustnt
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant
https://quizlet.com/385367855/level-a2-lesson-73-in-the-house-w-domu-flash-cards/


LEKCJA #7.3 Informacje do lekcji: Czasowniki modalne: can, must, mustn’t 
„Czasowniki modalne służą do opisywania opinii, emocji, przypuszczeń. Za ich pomocą możemy również zakazywać, prosić, 
pytać, mówić o obowiązkach i umiejętnościach. Nie wyrażają samych czynności, a tylko są do nich dodatkiem, komentarzem 
opisującym to, co o nich myślimy, jakie one są, jakie jest prawdopodobieństwo, że mogą się zdarzyć”. 

 
Pozwolenie (permission) i umiejętność (ability) – can – potrafić, móc 
Spójrz na poniższe przykłady:  
I swim. Ja pływam. 
I can swim. Ja potrafię pływać. - umiejętność  - Tutaj czasownik modalny can opisuje czynność pływania i mówi nam coś dodatkowo o 

niej - tzn., że ja tę czynność potrafię wykonywać. 
You can open the window. Możesz otworzyć okno. – pozwolenie – Tutaj czasownik modalny can ukazuje, że dostaje 
pozwolenie by otworzyć okno np. od nauczyciela w klasie. 
 
Obowiązki (obligation) – must - musieć 
Must – musieć - używamy, aby wyrazić, że czujemy się sami w sobie zobowiązani do spełnienia ważnego obowiązku 
Have to też oznacza – musieć – jednak różnica polega na tym, ze w przypadku "have to" to nie my czujemy taką potrzebę, ale 
ktoś nam narzuca obowiązek. 
Popatrz na przykłady: 
I must tidy my room. – Musze posprzątać pokój, bo jest ogromny bałagan i źle mi się żyje w takim pomieszczeniu. 
I have to do my homework. – Muszę odrobić lekcje, bo nauczyciel narzucił taki obowiązek.  
 
 
Zakaz (prohibition)– mustn’t – nie wolno! 
We mustn’t be late. – Nie wolno nam się spóźniać. – mamy zakaz spóźniania się. 
You mustn’t park here. – Nie wolno tutaj parkować. – mamy zakaz parkowania w tym miejscu. 
 
Pamiętaj: 
Jeśli chcesz powiedzieć, że nie musisz czegoś robić to użyj: 
I don’t have to do my homework. – Nie muszę odrabiać pracy domowej. 
Jeśli powiesz 
I mustn’t do my homework. – oznacza to że masz zakaz odrabiania pracy domowej.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa 6 – Język angielski 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Dzień tygodnia Temat Książka Ćwiczeniówka Uwagi 

Cel lekcji:  
Potrafię stosować czas Present Continuous w odniesieniu do przeszłości.  

4.05.2020 
Poniedziałek 

 
4th May 2020 

S: Czas Present 
Continuous kiedy mówię 

o przyszłości. 
 

Lekcja 7.2 
Str. 96 – 97 

Ćw. 1,2,3,6,7 

Lekcja 7.2 
Str. 61 
Ćw. 1-5 

1.Tłumaczenie nowych/ 
trudnych wyrazów na język 
polski w zeszycie, również  
z historyjki. 
2.Zwróć uwagę na 
pomarańczową tabelkę  
z chomikiem 

5. Poćwicz w aplikacji QUIZLET 
(7.1,  7.2,) 

 
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.  

LEKCJA #7.2 Notatka do lekcji Czas Present Continuous mówiąc o przyszłości. 

 
Czas Present Continuous stosuje się w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości.  
Podczas tej lekcji interesuje nas odniesienie do przyszłości.  
Ten czas wyraża czynności, które są zaplanowane. 
Czynności, które zostały zaplanowane – takie, wobec których podjęto już pewne przygotowania. 
I’m leaving to Berlin tomorrow.  Wyjeżdżam jutro do Berlina. 
Znaczy to, że poczyniono już przygotowania – spakowano walizki i kupiono bilet, zarezerwowano hotel, itp. 
A teraz poćwicz.  W linku naciśnij GAME 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://quizlet.com/385362606/level-a2-lesson-71-places-to-live-mieszkania-i-domy-flash-cards/
https://quizlet.com/385366621/level-a2-lesson-72-out-of-class-flash-cards/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-continuous-future-arrangements


Klasa 6 – 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. 

 
4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6 

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 5. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 5 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 

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 i 5. 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/385150847/level-a2-lesson-41-useful-things-przedmioty-codziennego-uzytku-flash-cards/
https://quizlet.com/385153457/level-a2-lesson-42-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/385154455/level-a2-lesson-43-flash-cards/
https://quizlet.com/385156062/level-a2-lesson-44-sympathising-wyrazanie-wspolczucia-flash-cards/
https://quizlet.com/385166747/level-a2-lesson-45-smartphones-smartfony-flash-cards/
https://quizlet.com/385170073/level-a2-lesson-46-flash-cards/
https://quizlet.com/385171612/level-a2-lesson-51-health-problems-problemy-zdrowotne-flash-cards/
https://quizlet.com/385174293/level-a2-lesson-52-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/385346557/level-a2-lesson-53-injuries-urazy-flash-cards/
https://quizlet.com/385347868/level-a2-lesson-54-giving-health-advice-dawanie-rad-zwiazanych-ze-zdrowiem-flash-cards/
https://quizlet.com/385349683/level-a2-lesson-55-the-body-cialo-flash-cards/
https://quizlet.com/385351142/level-a2-lesson-56-flash-cards/

