
NAUCZANIE DOMOWE  -  JĘZYK ANGIELSKI   KLASA V 

 

link do nagrań audio: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

 

➢ 12.03.2020    12th March 

Temat: Opisywanie miejsc geograficznych w kontekście opisu ilustracji – ćwiczenia 

w pisaniu. 

Podręcznik str.71/ 7  

 

Zadanie domowe: 

Odszukaj na Internecie zdjęcie prezentujące krajobraz przyrody oraz ludzi. 

Opisz zdjęcie: 

1) Jaki krajobraz przedstawia to zdjęcie, jaka jest pogoda i pora roku 

2) Jak najdokładniej opisz krajobraz 

3) Co robią znajdujący się na nim ludzie i jak są ubrani 

 

Przykładowe zdjęcie . Wpisałam ludzie w górach 

 

 

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca 

polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.  

Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów.  

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Wskazówki: 
1) koniecznie zastosuj czas Present Continuous np. They’re walking and smiling) 

2) użyj wyrażenia: In the foreground- na przodzie, In the background –z tyłu…., przyimki 

3) Skorzystaj ze wzoru na str.71 

4) Praca ma zawierać pisemny opis i zdjęcie najlepiej w programie Word  

5) Termin oddania pracy 20.03.2020 

 
 

PROSZĘ SPRÓBUJ WŁASNYCH SIŁ! – NIE KORZYSTAJ Z TŁUMACZA!                                                           

    POLECAM SŁOWNIK https://pl.bab.la/   lub  https://ling.pl/slownik/angielsko-polski 

 

Proszę o wykonanie pracy pisemnej i przesłanie mailem na adres: 

magwszoleksp2ropa@gmail.com  

Podpisać  (IMIĘ I NAZWISKO) KLASA 5 - OPIS KRAJOBRAZU  

 

➢ 13.03.2020    13th March 

Temat: Praca projektowa – najpiękniejsze miejsce w Polsce w oparciu o tekst na 

temat parków narodowych w Wielkiej Brytanii. 

https://www.youtube.com/watch?v=kND8mpkwy7s – oglądnij filmik o parkach narodowych w UK 

Podręcznik str.72/ 1-3 – zapisz odpowiedzi w zeszycie, przepisz i zapamiętaj 

słówka ze słowniczka pod tekstem 

 

Praca dodatkowa dla chętnych uczniów . 

Wykonaj plakat lub prezentację multimedialną o najpiękniejszych miejscach 

przyrodniczych w Polsce. Zdjęcie wraz z krótkim opisem, co to za miejsce i gdzie się 

znajduje,  z czego sławne…  

PREZENTACJE PRZESYŁAMY NA ADRES: magwszoleksp2ropa@gmail.com 

TERMIN: 23.03.2020 

 

 

 

 

https://pl.bab.la/
https://ling.pl/slownik/angielsko-polski
mailto:magwszoleksp2ropa@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kND8mpkwy7s
mailto:magwszoleksp2ropa@gmail.com


➢ 16.03.2020    16th March 

Temat: Przygotowanie do egzaminu – zastosowanie środków językowych w 

ćwiczeniach. 

 

Podręcznik str.74/ 1,2 – zapisz same odpowiedzi w zeszycie. Str.74/3 – całe zdania 

zapisz w zeszycie 

 

➢ 19.03.2020    19th March 

Temat: Revision 5 – podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. 

 

Podręcznik str.73/ 1 - 6 całe zdania zapisz w zeszycie 

 

Sprawdzian odbędzie się po powrocie do szkoły.  

SPRAWDZIAN UNIT 5 

➢ Słownictwo związane z przyrodą i krajobrazem 
➢ Stopniowanie przymiotników 
➢ Dialog – wyrażane opinii 
➢ Opis obrazka / krajobrazu 
➢ Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 

 

 

 

 

  

 


