
Klasa V/ week 1 

Hello everone 

W ramach pracy w domu bardzo proszę, aby każdy z Was w zeszycie 

1) Zapisał: 

lekcja  

Temat: A taxi is more expensive than a coach 

 

2) Następujące rozwiążcie następujące ćwiczenia w zeszycie wpisując odpowiednią formę 

czasownika być w czasie przeszłym: was / were 

 

1. I ................... in the cinema last week. 

2.They ................... tired yesterday. 

3.My parents ................... scared of our neighbour’s new dog. 

4.Tom ................... at school on Saturday. 

5.Tom’s friends ................... at the party. 

6.The dog ................... hungry. 

7.The Browns ................... in Paris last month. 

8.Our cousins ................... on time. 

 

II. Podane zdania przekształć w przezcenia. 

Np. Mike was happy yesterday. Mike wasn’t happy yesterday 

 

1.He was at home. ...................................................................... 

2.Mr White and his wife were happy. ...................................................................... 

3.The lion was dangerous. ...................................................................... 

4.Ola, Tomek, Patrycja and Marta were in the garden. ...................................................................... 

 

3) Wpisz i przetłumacz do zeszytu środki transportu ze strony 75/ podręcznik zadanie 1 dzieląc je na 

3 kategorie: ląd, powietrze, woda. Dopisz jeszcze dodatkowe słowa zamieszczone pod tabelą, a 

które nie znajdują się w książce. 

 

MEANS OF TRANSPORT: 

By land By air By sea 

train – pociąg 

 

  

 BY LAND – lądowe 
car – samochód 

lorry – ciężarówka 

bus – autobus 

bike – rower 

on foot – pieszo 

BY AIR – powietrzne 
hot air baloon – balon 

BY SEA – morskie 

boat – łódź 

 

 

4) Proszę zapiszcie w zeszycie następujące zdanie. 

Mówiąc o  poruszaniu się środkami transportu stosujemy różne przyimki in/ on/ by. Zasada jednak jest 

prosta. Jeśli mówimy, że znajdujemy się w środku transportu zbiorowego, to używamy on. In użyjemy z 

prywatnym transportem, takim, którym nie dzielimy się z innymi pasażerami. Jeśli mówimy, że 



przemieszczamy się danym środkiem transportu używamy czasownika „go” oraz przyimka „by” 

Np. by train – pociągiem, by car – samochodem. 

I go to work by bus. → Jeżdżę do pracy autobusem. 

Uwaga wyjątek stanowi chodzenie pieszo, wtedy używamy przyimka „on”. 

I go to work on foot. → Chodzę do pracy pieszo. 

 

Teraz przerysujcie do zeszytu graf z zad. 2 str. 75, podręcznik. Wpiszcie w nr 1- on, nr 2- in, nr 3 

by  

 

5) Wpiszcie do zeszytu następujące przymiotniki wraz z ich tłumaczeniem: (podr. Str. 75, zad. 3) 

busy- zatłoczony  

expensive - drogi 

comfortable - wygodny 

exciting- ekscytujący 

 

6) Proszę znaleźć wyrazy w poniższej wykreślance 

 

 

7) Ponadto bardzo proszę zapisać kluczowe słownictwo związane z transportem: 

ticket – bilet 

single/return ticket – bilet w jedną/ dwie strony 

bus stop – przystanek autobusowy 



passenger – pasażer 

platform – peron 

timetable – rozkład jazdy 

delayed – opóźniony (o środku transportu) 

airport – lotnisko 

seat – miejsce, siedzenie 

flight – lot 

check-in – odprawa 

Czasowniki związane z przemieszczaniem się: 

 get on – wsiadać (autobus, pociąg, rower, motocykl, statek) 

get off – wysiadać (autobus, pociąg, rower, motocykl, statek) 

get in(to) – wsiadać (samochód, taksówka, łódź) 

get out (of) – wysiadać (samochód, taksówka, łódź) 

leave – odjeżdżać 

arrive – przyjeżdżać 

land – lądować 

take off – startować(o samolocie) 

wait for the (bus) – czekać na autobus 

miss (the bus) – spóźnić się na autobus 

take a (taxi) – wziąć, zamówić taksówkę 

 

Serdecznie pozdrawiam 

Kinga Ryś-Baca 

 

 



 


