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JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Czas Present Simple- opisywanie codziennych czynności. 

Strona 92 

Notatka do zeszytu: 

Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o zwykłych czynnościach, które wykonujemy 

codziennie lub co jakiś czas, czynnościach powtarzających się, prawdach natury itp. Np. 

chodzenie do szkoły, mycie zębów, o tym że koty lubią mleko, że ptaki latają itp. 

Tworzenie czasu( twierdzenia): 

Osoba + czasownik +reszta zdania np. I play tennis every day. (gram w tenisa każdego dnia), 

w 3 osobie (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę –s- lub –es-. Np. He plays tennis 

every day. (on gra w tenisa każdego dnia).  

Koncówke –es- dodajemy jeżeli czasownik jest zakończony na s,ch,sh,x lub o. np. She goes to 

school. (ona chodzi do szkoły, czasownik go (chodzi ) jest zakończony na o więc dodajemy do 

niego końcówkę –es-. ) Pamiętamy że końcówki do czasownika dodajemy tylko w osobach 

HE,SHE,IT!!! 

 

Proszę przeglądnąć również tabelkę w zadaniu 1 z notatką. 

Zadanie 2- czyli tak jakbyście pisali czasowniki w 3 osobie(dodajemy –s- lub –es-) 

Zadanie 4- pamiętaj, że końcówki do czasownika dodajemy tylko w 3 osobie.  

Zadanie 5- słuchanka z płyty z tyłu książki 

Zadanie 6. 

Proszę postarać się zrobić te zadania, na razie nie odsyłać, po omówieniu tej lekcji, zadania 

będą dopiero odsyłane na ocenę.  

 

 

 



JĘZYK POLSKI 

Temat: Równoważnik zdania i zdanie. 

 

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przygotujcie zeszyt ćwiczeń – str. 45 i długopis/ołówek. 

3. Wysłuchajcie lekcji o zdaniu i równoważniku zdania. Objaśnię, jak wykonać ćwiczenia.  

https://voca.ro/ieeTvNrZpjs 

4. Przeczytajcie nową wiadomość w podręczniku na str. 282. 

5.Zapiszcie w zeszycie notatkę: 

Zdanie to wypowiedzenie, które zawiera orzeczenie, np. Idę z psem na spacer. Za kilka dni 

nastanie maj. 

Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia – czyli nie występuje 

w nim czasownik w formie osobowej, ale może występować bezokolicznik, np. Spacer z 

psem. Za kilka dni maj. Posprzątać pokój. Wyprowadzić psa. 

6. Dokończcie rozpoczęte podczas lekcji ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 

7. Wykonajcie w zeszycie zad. 5 z podręcznika str. 283 - podpiszcie ilustracje dwoma 

sposobami– raz zdaniem i raz równoważnikiem zdania. 

8. Zachęcam do ćwiczeń tutaj: https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-

rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2 - wykonajcie stąd zad. 4 w zeszycie 

8. Wykonane w zeszycie zad. 4 (z e-podręczniki – link wyżej) oraz zad. 5 (podręcznik str. 

283)  przyślijcie do sprawdzenia do 30 kwietnia. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych. (str. 186- 190- podręcznik) 

Proszę zapoznać się z wideolekcją, a następnie rozwiązać zadania w „Matlandii”. 

https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-dwumianowanych?playlist=216 
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