
 

2. ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV A 

30.03.-03.04.2020 

KLASA 

 

IV A 

TEMAT:  

Przeczenia w czasie Present 

Simple. 

Pytania w czasie Present 

Simple. 

Czas Present Simple- 

ćwiczenia utrwalające(2h) 

 

 

Co odesłać termin Gdzie 

(pod wskazany adres ) 

Zasady 

oceniania 

  Lekcja 1: 

W podręczniku str 96 

przeczytaj dialog I don’ t 

like cat’s (nie lubię kotów), 

a następnie odpowiedz 

ustnie na pytania w zad 

2/96. 

Zapisz w zeszycie zwroty: 

 

I don’t mind – nie 

przeszkadza mi to 

Poor (dog)- biedny (pies) 

Oh, all right.- dobrze, niech 

będzie 

 

Następnie spójrz na tabelę 

na str 97 (podr)  

Zdjęcia, skany, czy 

inne formy 

wykonanych prac 

proszę wysłać 

mailem:  

a.jasek@sp39.edu.

gdynia.pl 

6 

kwietn

ia 

a.jasek@sp39.edu.gdynia.pl Oceniane jest 

zaangażowanie 

ucznia. 



zwróć uwagę na przeczenia 

dla 3 os l.pok (he,she,it) – 

DOES NOT = DOESN’T 

dla pozostałych DO 

NOT=DON’T 

 

W zeszycie wykonaj zad 

6,7/97 – nie musisz 

przepisywać całych zdań :) 

 

W ćwiczeniach wykonaj 

zadania na str 61. 

 

 

Lekcja 2: 

Przeczytaj dialog w 

podręczniku str 98 The 

Terrific Two Superdug’s 

interview (wywiad z super 

psem) 

wykonaj ustnie zad 3/98 

wybierając właściwą 

odpowiedź na podstawie 

przeczytanego tekstu. 

 

Następnie zwróć uwagę na 

sposób zadawania pytań 

dla HE, SHE, IT -DOES 

pozostałe DO 

Do/does + osoba + 

czasownik bez końcówek 

(forma podstawowa) + 



reszta zd 

Do I sing? 

Does she sing? 

 

Wh- questions : 

What/ who/where …..jest 

na początku, później 

do/does+osoba+czasownik

+reszta 

 

Odpowiedzi krótkie: 

dla 3 os l.poj (he,she,it) 

Yes, she does / No, she 

doesn’t. 

 

Dla pozostałych osób: 

Yes, they do/No, they 

don’t. 

 

Wykonaj w zeszycie zad 

4/99  Wstawiając Do lub 

Does dla odpowiedniej 

osoby i udziel krótkich 

odpowiedzi zgodnie z 

symbolem. 

 

Wykonaj  ćwiczenia w 

zeszycie ćwiczeń na str 62. 

 

 

LEKCJA 3 I 4: 

Pobierz plik Matasek M. 



- Gramatyka angielska 
dla początkujących 

 

https://docer.pl/doc/5se5n0 

 

Ze stron 134-141 przeczytaj 

i utrwal zasady stosowane 

w zdaniach twierdzących, 

pytających i przeczeniach. 

Postaraj się wykonać po 2 

zadania z każdego 

podrozdziału. Kart nie 

trzeba drukować, można 

zanotować same 

odpowiedzi w zeszycie na 

wybrane zadania i podając 

stronę. 

  

Jeżeli nie będziesz 

mógł/mogła pobrać pliku 

napisz 10 zdań w czasie 

Present Simple, następnie 

napisz do nich przeczenia, 

pytania i krótkie 

odpowiedzi. 

W przypadku 

jakichkolwiek pytań 

proszę pisać maile. 

Na wykonanie zadań 

masz tydzień – rozplanuj 

sobie zadania na każdy 

dzień. Pamiętaj, żeby 

https://docer.pl/doc/5se5n0


robić przerwy :) 
 

  

  

  

 


