Klasa VI / week 1
Kochani uczniowie
W ramach nauki języka angielskiego w domu, bardzo proszę, abyście w tym tygodniu wykonali następujące
ćwiczenia, które mają za zadanie utrwalić omówiony materiał z unitu 6. Przypominam, że wszystkie
poniższe ćwiczenia są w oparciu o materiał znajdujący się w naszych podrecznikach oraz zeszycie
przedmiotowym, więc jeśli czegoś nie jesteś pewien, sprawdź
Wykonaj zadania w zeszycie, jeżeli je wydrukujesz, to proszę, abyś je wkleił do zeszytu. Ćwiczenia należy
wykonać i odesłać ich zdjęcia do poniedziałku.
Lesson
Subject: Train your brain- unit 6- exercises.
1) Do poniższych czasowników dopisz ich formę past simple, past participle oraz tłumaczenie:
be
break
burn
buy
come
cut
do
drink
eat
fall
2) Podpisz ilustracje.

1 have t__________

2 have f_________

3 have a f_________

4have s_________

5 have a c_________

6 have a s__________

a_________

t__________

3) Zakreśl wyrazy, które poprawnie uzupełniają dialog.
A: How are you Mike?
B: Oh, I feel sick, so I’m going to 1 go / stay in bed today. I’m going to 2 give / take my temperature
now.

A: Do you have to 3 go / take any medicine?
B: I don’t know yet. I’m going to ask my doctor when I go to the 4 ambulance / health centre.
Zakreśl wyrazy, które poprawnie uzupełniają dialog.
A: Katie, are you OK?
B: No, not really. My head is hot. I think I have a 1 fever / cough.
A: Let me see. I’d like to 2 give / take your temperature. Oh, no. It’s bad.
B: Do we have to go to 3 A&E / ambulance?
A: I don’t think so. I’m going to 4 make / call a doctor.
4) Uzupełnij zdania odpowiednia formą czasowników w czasie past simple.
Przypomnij sobie co to jest za czas. Do jakiego aspektu się odnosi: przeszłości, teraźniejszości czy
przyszłości? Masz rację, past simple mówi o przeszłości. Teraz przypomnij sobie jak tworzymy zdania.
Czy pamiętasz, żę:
+ osoba+ czasownik+ ed/ II kolumn+ ….
- osoba+ didn’t+ czasownik (podstawowa forma)+ ….
Więcej na temat tego czasu znajdziesz w zeszycie.

Tuesday, 12th December
It was a good day after school. I 1 _______________ (come) home at about 3 pm and I 2
_______________ (eat) dinner with my sister. I 3 _______________ (not have) much homework, so
I 4 _______________ (not study) much. I 5 _______________ (see) my friend Luke and we played
football in the park. In the evening, I was sleepy, so I 6 _______________ (not watch) TV and I
went to bed early.
Wednesday, 13th December
I 1 ______________ (have) a bad morning yesterday. I 2 _____________ (not sleep) very well, so I 3
_______________ (wake up) quite tired. Mum was a bit angry with me because I 4 _____________
(not eat) much breakfast. Dad 5 _____________ (not have) the time to drive me and my sister to
school, so we had to walk. But on our way to school I 6 _____________ (not see) a hole in the
ground and I hurt my foot really badly.
5) Podpisz ilustracje, jeżeli nie znasz niektórych słów, sprawdź w słowniku (np. diki)

1 ____________

2 ____________

3 ____________

4 ____________

5 ____________

6 ____________

7 ____________

8 ____________

6) Dopisz brakujące tłumaczenia czasowników.
angielski

polski

bruise

1 ____________

2 ____________

zadrapać

cut

3 ____________

angielski
burn

polski
1 ____________

2 ____________

złamać

scratch

3 ____________

7) Uzupełnij opisy wypadków odpowiednimi wyrażeniami w czasie Past simple. Pierwsze litery
wyrażeń zostały podane.
1

I touched something hot and I b__________ my h__________.

2

He fell off a tree and he b__________ his l__________. Now he can’t walk.

3

Ann had a bike accident and she h__________ her h__________ because she didn’t have a helmet.

4

I wasn’t careful with the knife and I c__________ my f__________.

5

She walked into a hole in the street and she t__________ her a__________. Now she can’t walk.

6

He played football and he b__________ his f__________. It hurts when he stands on it.

8) zachecam wszystkich do poćwiczenia cvzasu past simple poprzez skorzystanie z poniższych linków.
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/

pozdrawiam
Kinga Ryś-Baca

