
Zalecenia dla uczniów klasy Vb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego 

17.03.2020  

Proszę uzupełnić ćwiczenia – nie musicie drukować, odeślijcie same odpowiedzi. 
 
1 Wpisz am,is lub are. 
1 Nigel …….. going to win. 
2 You …….. going to lose. 
3 They …….. going to eat. 
4 It …….. not going to rain. 
5 The dog …….. going to bite you! 
6 …….. we going to play football? 
7 Where …….. she going to go? 
12 
8 I …….. going to learn the guitar. 
 
2 Napisz zdania używając form skróconych czasowników.( I’m, He’s, We’re, You’re, She’s, 
It’s) 
1 I am going to buy a car.…………………………………… 
2 It is going to snow.…………………………………… 
3 We are  going to have a test.…………………………………… 
4 You are going to fall!…………………………………… 
5 She is not going to have a party.…………………………………… 
6 ‘We are going to fail the test!’ …………………………………… ‘No, we are not!’ 
…………………………………… 
3 Uzupełnij tekst odpowiednią formą going to i podanymi czasownikami. 
 
Tom and Crissy …………………(have) a party. They …………………(invite) all their friends. 
Tom  ………………… (buy)balloons. Crissy …………………(cook) hamburgers, she  
…………………(make) lots of salads.  
They  …………………(watch) a DVD. 
 
24.03/31.03.2020 

Obejrzyj filmik na youtube zobacz jak pytać o drogę i ją wskazywać.  Wklej link na pasku u 

góry lub w wyszukiwarce youtube wpisz: kids pages asking and giving directions- właczamy 

pierwszy wyświetlony filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50


Do zeszytu piszemy: 

Asking for and giving directions ( pytanie i wskazywanie drogi) 

Excuse me, can you tell me where the post Office is? ( przepraszam, gdzie jest poczta) 

Excuse me, do you know where the shopping mall is?( przepraszam, czy wie Pan/Pani gdzie 

jest centrum handlowe?) 

Turn left –skręć w lewo 

Turn right- skręć w prawo 

go straight on- idź prosto 

cross the street- przejdz przez ulicę 

Opposite- na przeciwko 

next to- obok 

between- pomiędzy 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 5a angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com

