
Drodzy uczniowie klas 6A i 6B! Zapraszam do zdalnej nauki. Będą potrzebne podręczniki, 

ćwiczenia oraz…. Internet. Wymowę nowych słów i wyrażeń sprawdzacie w słowniku 

internetowym i powtarzacie głośno KILKA RAZY. Proszę żebyście zapisywali lekcje w zeszytach 

(to dokumentacja Waszej pracy). Mój komentarz zapisany jest pochyłym pismem i jego nie 

przepisujecie;) 

 

18.03.2020 

Lesson       

Topic: A great scientist - reading (Wielki naukowiec -praca z tekstem) 

 

Podręcznik str. 78 

Look at the photo first. Who’s there? 

(Spójrzcie najpierw na fotografię i odpowiedzcie sobie na pytanie o kim jest ten tekst -TAK! O Marii 

Skłodowskiej. Kto nie wie kim ona była sprawdza przed przeczytaniem w Wikipedii) 

zad. 1 Przeczytaj tekst i odgadnij znaczenie pogrubionych słów. Zapisz odpowiedzi w zeszycie 

 

Notatka: together with – razem z 

element – pierwiastek 

country of origin – kraj pochodzenia 

soldier – żołnierz 

caused by – spowodowany przez 

admire – podziwiać 

overcome – overcame (czasownik nieregularny) – pokonać 

for free – za darmo 

zad. 2. Połącz numery akapitów z podsumowaniem ich treści 

 

zad.3 Odpowiedz na pytania 

 

Homework 

workbook p.56 ex1,2,3 

Dla chętnych : zadanie 4 proszę przesłać na służbowy adres mailowy (ez3.szkola@gmail.com) Będą 

oceny! 

  

19.03.2020   

Lekcja dla klasy 6b. 

6A może sobie powtórzyć wiadomości;) 

Lesson 

Topic: An injury (kontuzja) 

 

Po tej lekcji powinniście umieć zapytać kolegę co mu się przydarzyło, kiedy miał wypadek oraz 

zapytać go jak się czuje oraz oczywiście powinniście umieć odpowiedzieć na tego typu pytania:). 

 

Open your books p.77 and read the dialogue in ex 1. 

1. Zapiszcie wyrażenia wraz z tłumaczeniem do zeszytu: 

What happened to you – co ci się stało? 

When did it happen? - kiedy to się stało? 

How did you do that? - jak to się stało? 

How does it feel now? - jak się teraz czujesz? 

 

2.ex.2 spróbujcie zrobić sami i potem sprawdzić odpowiedzi. Wpisać do zeszytu! 

time expressions (określenie kiedy coś się stało):yesterday, last Tuesday, a week ago, a few days ago, 

last week, the day before yesterday 



Talking about injuries (określenie samopoczucia):isn’t too bad (nie jest aż tak źle), is fine (jest 

dobrze), doesn’t hurt at all (wcale nie boli), hurts a lot(bardzo boli), doesn’t hurt much (nie boli 

bardzo), is better now (teraz jest lepiej) 

3. ex. 3 

 ułóżcie dialog do sytuacji przedstawionej na obrazku wzorując się na dialogu z ćw. 1, 

wykorzystajcie wyrażenia z ćw. 2. Zapiszcie dialog do zeszytu. 

 

4. ex. 4 (do zeszytu) 
odp: 1. What happened to you? 

2. How does it feel now? 

 

Homework 

workbook p.55 


