
Temat 23: A day out. Wycieczka: wyjazd na imprezę sportową. 

 

1. Przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami a-c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Posłuchaj 

nagrania (3.13) i sprawdź odpowiedzi .  

 

W powyższym dialogu wycieczka do Londynu została opisana w czasie Past Simple.  

W tekście można znaleźć wiele czasowników nieregularnych użytych w tym czasie: 

go – went 

catch – caught 

get – got 

be – was  

Więcej czasowników nieregularnych odmienionych w czasie Past Simple znajdziesz w tabeli 

w podręczniku na stronie 96. 

 

2. Przydatne słowa i wyrażenia z dialogu: 

How was your weekend? – Jak Ci minął weekend? 

I went to… - Pojechałem do… 

I caught the train to London – Złapałem pociąg do Londynu 

We got on the train – Wsiedliśmy do pociągu 

That sounds like a good day – Wygląda na to, że miałeś udany dzień 

 



3. Uzupełnij zadanie 1 na stronie 67 w ćwiczeniach. W trakcie wykonywania zadania możesz 

korzystać z tabeli czasowników nieregularnych znajdującej się na stronie 96 w podręczniku. 

Spróbuj uzupełnić również zadanie 2. Możesz korzystać ze słownika. 

 

Temat 24: Around the World. Culture: a profile of an athlete. Lekcja kulturowa  

na temat wybitnych sportowców. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 3.15) i przeczytaj artykuł w podręczniku na stronie 94 o sławnym 

lekkoatlecie. Wypisz w zeszycie słówka z tekstu, które nie rozumiesz i przetłumacz je. 

Przeczytaj tekst ponownie. O czym opowiadają poszczególne paragrafy 1-4? Dopasuj 

paragrafy do poniższych tematów: 

a) What he is doing now 

b) His early life 

c) A fact that most people don’t know 

d) His great sporting career 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

2. Na podstawie przeczytanego tekstu spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

a) What did he win in 2002? (Co wygrał w 2002 roku?) 

b) How many Olympic gold medals did he win? (Ile olimpijskich, złotych medali wygrał?) 

c) How does he help people in his country? (Jak pomaga ludziom w swoim kraju?) 

d) What other charities does he help? (Jakim innym organizacjom dobroczynnym pomaga?) 

e) What medical problem does he have? (Jakie ma medyczne problemy?) 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

3. ZADANIE DODATKOWE, DLA OSÓB CHĘTNYCH: 

Uzupełnij zadania 1 i 2 na stronie 68 w ćwiczeniach. 

 

 



Temat 25: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7. 

 

1. W celu powtórzenia słownictwa z rozdziału 7-ego wykonaj ćwiczenia interaktywne: 

https://wordwall.net/pl/resource/486357/brainy-5-unit-7-films 

https://wordwall.net/pl/resource/1158639/angielski/brainy-5-unit-7 

 

2. Przeczytaj podsumowanie gramatyki, które znajduje się na stronie 97 w podręczniku. 

 

3. Spróbuj wykonać zadania 1, 2 i 3 na stronie 69 w ćwiczeniach. 

 

4. Jeżeli masz ochotę, możesz wydrukować kartę pracy (znajdującą się na następnej stronie)  

i zagrać z Rodzicami, Rodzeństwem w memory o „Czasownikach regularnych  

i nieregularnych w czasie Past Simple”  
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