
Drodzy uczniowie! 
 

Dzisiaj przesyłam tylko lekcję (bez odpowiedzi), na końcu której napiszę, 

kto ma mi odesłać do sprawdzenia lekcję dzisiejszą albo wczorajszą, czyli z 

02.04 lub 03.04. Nie podam jeszcze odpowiedzi, gdyż najpierw muszę 

niektórych z Was sprawdzić. Odpowiedzi do zadań z dn.02.04 i 03.04 będą 

podane na najbliższej lekcji. Pozdrawiam. 

 

Proszę o zapisanie do zeszytu daty , tematu  i celów lekcji.  

Friday, 3rd April 

 

Lesson 5 

 

 

Subject: „Buying a cinema ticket.” – „Kupowanie biletu do kina.” – 

potrzebne zwroty. Praca ze słownictwem. 

 

Cele: 

-pamiętam liczby 1-20 

-znam nowe słownictwo z lekcji (pytania i odpowiedzi, których można użyć 

przy kasie biletowej) 

-rozumiem tekst słuchany i pisany (czyli słuchanie i czytanie ze 

zrozumieniem) 

 

Moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą lekcję. Dzisiaj będziemy kupować bilety do 

kina! Otwórzcie proszę stronę 60 podręcznika. 

 

Najpierw przypominamy liczby w zakresie 1-20. Proszę posłuchać dołączonego 

nagrania 1.14. 

 

Następnie robimy zadanie 1 z tej strony zgodnie z poleceniem. Wiadomo, że w 

parach, jak mówi polecenie, nic nie możemy zrobić. Czyli robi każdy 

indywidualnie (nagranie wysłałam). Odpowiedzi zapisujemy do zeszytu 

słownie, czyli np. 1.five.  

 

Klaudia Lewandowska odpowiedzi pisze cyfrą, czyli 1. 5!!! 

 

Mała podpowiedź: 

 

£10 czytamy ten pounds (ten pałndz), czyli 10 funtów. Od końca. £ to 

znaczek waluty, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Funty, czyli pounds 

(pałndz) po angielsku. 



 

Następnie robimy Zadanie 2. Najpierw zgodnie z poleceniem (nagranie 

wysłałam). Potem podane zdania zapisujemy do zeszytów i tłumaczymy na 

język polski. Tych zdań później się uczymy.  

 

Klaudia Lewandowska!!! Ciebie pisownia nie obowiązuje!!! Musisz te 

zdania tylko rozumieć!!! 

 
I ostatnie zadanie na dzisiaj. Otwieramy zeszyty ćwiczeń na str.27 i robimy 

Zad.1. 

 

Klaudia Lewandowska!!! Tego zadania robić nie musisz!!! 

 

Wszystko na dzisiaj. Uczymy się  słownictwa z Zad.2 str.60 w podręczniku! 

Miłego weekendu!!! 

 

Proszę, aby dzisiejszą lekcje przesłali mi na Messengera Sandra Kryszak i 

Jaś Pluskota 

 

 a lekcję z czwartku, czyli wczorajszą, Karolina Bączkowska i Mikołaj 

Lewandowski.  

 

Najpóźniej do końca dnia dzisiejszego chciałabym, aby to wpłynęło. 

Pozdrawiam. 

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt !!! 

 
 

 


