
Klasa 2 

Drodzy uczniowie – zamieszczam kolejną partię materiału do samodzielnej pracy (3h 
lekcyjne). 

 

 Podaję mój „szkolny” e-mail do kontaktu z uczniami 
piotrowska.michalina@szkolasedzin.pl i prywatny micpio@o2.pl 

 Proszę o przesłanie zrobionych zadań na mój „szkolny” e-mail do 21 kwietnia 
(wtorek). 
 

Powodzenia  

 

 

 Nadal kontynuujemy rozdział 7 (słowniczek do tego rozdziału otrzymaliście 
wcześniej). Oto zadania do wykonania: 

 

Zeszyt ćwiczeń: 

 Zad. 1,2/60 
 Zad. 1/61 
 Zad. 1,2/64 

 

Podręcznik: 

 Zad. 3/63 (opisz, w co ubrana jest dziewczynka) 

 

 

 

UWAGA 

Aby było wam łatwiej opisać ubranie osoby na obrazku, umieszczam tłumaczenie 
przykładowych opisów bohaterów waszej książki. 

 

1) Podręcznik - zad. 1/61 
 Dziewczynka – Ja jestem ubrana w różową sukienkę i brązowe sandały. 
 Chłopiec – Ja jestem ubrany w czerwono – niebieską koszulkę sportową, zielone 

spodnie i pomarańczowe buty sportowe. 

 



2) Podręcznik – zad. 2/62 
 Chłopiec – Jestem Mark. Ja jestem ubrany w czerwoną koszulkę sportową i żółty dres 

sportowy. 

 

UWAGA 

1) Jeżeli nazwa ubrania jest w liczbie pojedynczej, to przed wyrazem piszemy literkę 
„a”, np.: 

 A dress – sukienka 
 A blue T-shirt – niebieska koszulka sportowa („a” piszemy przed nazwą koloru) 

 
 

2) Jeżeli nazwa ubrania jest w liczbie mnogiej, to przed wyrazem nie piszemy „a”, np.: 
 Brown trousers – brązowe spodnie 
 Red skirts – czerwone spódniczki 

 

3) Żeby rozpoznać, czy wyraz napisany jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej, trzeba 
zwrócić uwagę na końcówkę – liczbę mnogą wielu rzeczowników tworzymy dodając 
końcówkę „-s” lub „-es” do wyrazy w liczbie pojedynczej, np.: 

 A T-shirt – T-shirts  (koszulka – koszulki) 
 A dress – dresses  (sukienka – sukienki) 

 

4) Niektóre nazwy ubrań występują tylko w liczbie mnogiej – kiedy po polsku 
przetłumaczymy angielski wyraz, to po nim wypowiedzmy jeszcze słowo ‘JEST’ lub 
‘SĄ’ (gdy powiemy słowo ‘JEST’, będziemy wiedzieli, że nazwa jest w liczbie 
pojedynczej i trzeba napisać przed wyrazem literkę „a”;   gdy powiemy słowo ‘SĄ’, 
oznacza to, że wyraz jest w liczbie mnogiej i nie piszemy literki „a”), np.: 

 „trainers” – oznacza „buty sportowe”; po polsku powiemy buty sportowe SĄ np.: 
zielone, nie powiemy buty sportowe JEST zielone – bo zdanie byłoby błędne (to 
oznacza, że wyraz występuje w liczbie mnogiej) 


