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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: O grzeczności na co dzień  

1. Odczytywanie tekstu M. Dańkowskiej „Nastolatki i bon ton” str. 250 

2. Zapoznaj się z objaśnieniami trudnych wyrazów (Przydatne słowa str.251) 

3. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie zdanie: słowa stanowią klucz do ludzi (ćw. 1 str. 252) 

4. Zapoznaj się z regułami przedstawiania siebie i innych (Wśród ludzi str.252) 

5. Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

 W jaki sytuacjach używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, 

do widzenia? 

 Jak myślisz, dlaczego tak ważne jest stosowanie zwrotów grzecznościowych na 

co dzień? 

6. ZADANIE DLA CHĘTNYCH 

Ułóż krótką rymowankę- wierszyk zachęcającą do używania zwrotu grzecznościowego 

(odeślij do 28.04) 

 

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 

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

