
ZADANIA DLA UCZNIÓW  

JĘZYK ANGIELSKI 

 

KLASA I 

W zeszycie z języka angielskiego proszę narysować piórnik, a w nim przybory szkolne. 

Piórnik i przybory szkolne należy pokolorować i podpisać w języku angielskim. 

Poznane nazwy przyborów szkolnych: 

pencil case – piórnik 

pen – długopis 

pencil – ołówek 

rubber – gumka 

ruler – linijka 

crayon – kredka 

pencil sharpener – temperówka 

book – książka 

copy book – zeszyt ćwiczeń 

school bag – plecak 

 

KLASA III 

W zeszycie z języka angielskiego kolorem proszę zapisać:  

Lesson 

Shopping – zakupy 

toy shop – sklep z zabawkami 

pet shop – sklep zoologiczny 

sports shop – sklep sportowy 

newsagent’s – kiosk 

supermarket – supermarket 

clothes shop – sklep odzieżowy 

Proszę zrobić z zeszytu ćwiczeń zadanie 1 strona 33 (należy zakreślić nazwę sklepu, w 

którym można kupić podane produkty np. cheese – ser, supermarket) 

Zadanie 2 strona 33 (należy napisać nazwę sklepu, w którym można kupić podane 

produkty np. pencil case – piórnik, At the newsagent’s – w kiosku, każde zdanie należy 

rozpocząć od wyrażenia At the i napisać odpowiedni sklep). 

 



KLASA IV 

Należy zrobić z zeszytu ćwiczeń zadania utrwalające wiadomości z rozdziału 3: 

Zadanie 2 i 3 na stronie 17 

Zadania 1, 2, 3, 5 i 6 na stronie 21 

Proszę utrwalać słownictwo z rozdziału 3 (pomieszczenia w domu, przyimki miejsca) 

oraz konstrukcje do określania położenia (there’s, there are, there isn’t, there aren’t any, is 

there, are there any). 

 

KLASA V  

Należy zrobić z podręcznika zadania utrwalające wiadomości z rozdziału 4: 

Zadanie 2 na stronie 59 (uzupełniamy pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present 

Continuous np. Is Joe playing a computer game? No, he isn’t.) 

Zadania 4 na stronie 59 (każde zdanie zaczynamy od It’s i zastępujemy rzeczownik 

odpowiednim zaimkiem dzierżawczym np. That’s my brother’s MP3 Player. It’s his.) 

Zadanie 5 na stronie 59 (uzupełniamy tekst przedimkami a, an, lub the.) 

Zadanie 2 na stronie 60 

Zadanie 1 i 2 na stronie 61 

Zadanie 7 i 8 na stronie 62 

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1 na stronie 26 

Proszę utrwalać słownictwo z rozdziału 4 (komputer), zwroty z dialogu w sklepie, 

określanie cen, zdanie pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous, 

przedimki a, an, the oraz przymiotniki i zaimki dzierżawcze. 

 

KLASA VI 

Należy przeczytać w podręczniku historyjkę obrazkową „Zuzia and friends” na stronie 50 

– 51 oraz zrobić zadania z podręcznika sprawdzające zrozumienie historyjki: 

Zadanie 2 na stronie 51 (wybieramy imię, które pasuje do zdania.) 

Zadanie 4 na stronie 51 (szukamy podanych wyrażeń w historyjce i zapisujemy je 

kolorem w zeszycie.) 

Proszę przypomnieć sobie liczebniki od 1 do 100 i napisać w zeszycie podane liczby 

słownie w języku angielskim: 

7 

15 

20 



30 

28 

31 

74 

86 

99 

62 

Proszę nauczyć się słownictwa z rozdziału 4 (produkty spożywcze). 

 

KLASA VII język angielski 

Należy kolorem w zeszycie zapisać nazwy zawodów z podręcznika na stronie 60 (patrz 

krótkie teksty z zadania 1) i przetłumaczyć na język polski. 

Należy zrobić z podręcznika zadanie 1 na stronie 60 (czytamy teksty i wybieramy 

pasujące wyrazy.) 

Należy wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 

Zadanie 2 na stronie 20 

Zadanie 1 na stronie 21 

Proszę nauczyć się słownictwa z rozdziału 5. 

 

KLASA VII język niemiecki 

Należy w zeszycie zapisać nazwy kolorów z podręcznika na stronie 39 i przetłumaczyć na 

język polski. 

Kolorem proszę wpisać słownictwo z zadania 4 na stronie 39 i przetłumaczyć na język 

polski. 

Proszę przetłumaczyć na język niemiecki następujące zdania: 

1. Lubię zwierzęta i gry komputerowe. 

2. Gramy w karty i tenisa. 

3. Jej babcia czyta ksiązki. 

4. Twój brat jeździ na rowerze. 

5. Moja siostra tańczy chętnie. 

Proszę utrwalać słownictwo z rozdziału 3 (członkowie rodziny, czynności w czasie 

wolnym), odmianę czasowników nieregularnych oraz zaimki dzierżawcze. 

 

Pozdrawiam IZA GIWERSKA 


