
Materiał do realizacji w tygodniu 20-24 kwietnia 

Temat 1 i 2: Porównanie czasu Present perfect i past simple – 

ćwiczenia utrwalające. 

1. Proszę o wykonanie ćwiczeń w ćwiczeniówce:1-4/67 

2. W podręczniku uzupełniacie ćwiczenia: 6-8/134 

• Zad.6 – część zdań jest nieprawidłowa; poprawione zdania 

przepisujecie do zeszytu 

• Zad.7 – każda para zdań ma ten sam czasownik, ale raz 

wpisujecie go w Past simple, raz w Present perf. Zwróćcie 

uwagę na określenia czasu! 

• Zad.8 – czasowniki wpisujecie w dialog –do wyboru macie dwa 

czasy! 

3. Proszę o wykonanie poniższej karty pracy. Zdania przepisujecie do 

zeszytu tak, jak z tablicy multimedialnej na lekcji ☺ 

 

1. I ___________ (see) the twins in town last week. 

2. _____________________(you/ever/meet) her brother? 

3. Where __________________(you/be) last weekend? 

4. ______________ (you/see) Kathleen? 

5. We ________________ (not/go) on holiday last year. 

6. I love clothes.  I ______________ (buy) a lot this year. 

7. What _____________ (you/do) last weekend? 

8. Dad ______________ (repair) the car, you can use it now. 

9. Agatha Christie _____________ (live) from 1890 to 1976. 

10. Granny still _________________ (not/find) her glasses. 

11. Where ______________ (you/buy) your laptop? 

12. Oh! You ______________ (paint) the kitchen, I like the colour. 

13. What time _______________ (you/get) home last night? 

14. Emma! Your letter ________________ (arrive) at last! 

15. The weather ______________ (be) good all week. 

16. I _______________ (finish) work early yesterday. 

17. Sue’s not here, she _______________ (go) out. 

18. The weather ____________ (not/be) very good last week. 

19. We ______________ (be) to the cinema twice this month. 

20. Brian ____________ (live) in England until the age of 14. 



Zdania  (zdjęcia zdań uzupełnionych w zeszycie)  przysyłacie do mnie do piątku 

na maila: magdalenaspiewakzsp4@wp.pl W JEDNYM mailu zamieszczacie 

załączniki. W temacie wpisujecie imię, nazwisko i klasę. 

Temat 3: Rzeczowniki złożone. 

Poniższe rzeczowniki złożone wpisujecie w zeszyty przedmiotowe i 

samodzielnie tłumaczycie (podręcznik lub diki.pl) 

Baggage carousel 

Boarding pass 

Boat trip 

Cabin crew 

Check-in-desk 

Departure lounge 

Double room 

Single room 

Economy class 

Flight attendant 

Flight number 

Full board 

Half board 

Full time 

Hand luggage 

High season 

Low season 

Online check-in 

Part time 

mailto:magdalenaspiewakzsp4@wp.pl


Passport control 

Security camera 

Security check 

Sun loungers 

Sunburn 

Suncream 

Pen pal 

travel guide 

window seat 

 

 


