
Temat 20: We love sports! Wydarzenia sportowe. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 3.07), przeczytaj i powtórz. 

 

 

2. Na podstawie znajmości powższego słownictwa uzupełnij zadania 1 i 2 na stronie 64  

w ćwiczeniach. Spróbuj rozwiązać również zadanie 3. 

 

Temat 21: Sporty Sue 7 – Congratulations, Sue! Historyjka obrazkowa. 

 

1. Przeczytaj i posłuchaj (nagranie 3.10) historyjki Congratulations, Sue! znajdującej się  

na stronie 90 w podręczniku. Odpowiedz na pytanie: 

Is Sue happy at the end? Why (not)? 

 

2. Przeczytaj historyjkę ponownie. Ponumeruj wydarzenia zgodnie z kolejnością  

ich występowania w tekście. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

a) Sue was very unhappy. 

b) Sue did a commentary very well. 

c) Sue talked to her parents about her day. 

d) Sue was in a race. 

e) Sue’s teacher talked to her. 

 



3. Mówiąc o przeszłości używamy czasu PAST SIMPLE. Przykład zastosowania tego czasu 

z czasownikiem nieregularnym: 

She won the race. – Ona wygrała bieg. 

He didn’t win the race. – On nie wygrał biegu. 

Odmiany czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Poniżej znajduje się 

tabela z podstawowymi czasownikami nieregularnymi odmienionymi w czasie Past Simple: 

 

be (być) – was  (był)/were (byli) 

break (złamać) – broke (złamał) itd. 

 

4. Korzystając z powyższej tabeli wykonaj zadanie 1 na stronie 65 w zeszycie ćwiczeń. 

Przykład: We saw an amazing swimming race yesterday. 

 

5. W czasie Past Simple PYTANIA tworzymy, dodając słowo Did na początku pytania. 

Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówki –ed). Na pytania 

odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi z did/didn’t. 

Did she win the match? – Czy ona wygrała mecz? 

Yes, she did – Tak, wygrała. 

No, she didn’t – Nie wygrała. 

Więcej informacji o zastosowaniu czasu Past Simple znajdziesz na stronie 97 w podręczniku. 



6. Spróbuj wykonać zadanie 2 na stronie 65 w ćwiczeniach. Przykłady: 

Did we see an amazing swimming race yesterday? 

Did I give a new pair of goggles to my friend? 

 

Temat 22: Train your brain 7. Ćwiczenie poznanego materiału przez różne 

umiejętności. 

 

1. Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1-4. W tym celu przeczytaj poniższe zestawienie 

słówek. 

 

2. Wykonaj zadanie 1 ze strony 66 w ćwiczeniach. 

 

3. Przypomnij sobie informacje o czasie Past Simple (s. 97 w podręczniku). 

 

4. Spróbuj uzupełnić zadania 3 i 4 na stronie 66 w zeszycie ćwiczeń. 

Zadanie 4 – przykłady: 

Did you play football yesterday? – c) No, I didn’t. I played tennis. 

Did your cat sit on my sunglasses? – e) Yes, it did. I’m very sorry! 

  

                                                                                    Good job! 


