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Dzisiaj proponuję Wam fajną przygodę z aplikacją Quizlet- darmowa. 
Wchodzicie na stronę internetową https://quizlet.com, logujecie się za 

darmo. Następnie w wyszukiwarce wyszukujecie steps plus 4 unit 5 ( 
rozdział 5). Wiele możliwości ( fiszki, ucz się , piasanie i to co lubicie 
najbardziej testy),  uczycie się  we własnym tempie, kiedy chcecie. W 
tym tygodniu proponuję poćwiczcie sobie unit 5 i wróćcie do 
poprzednich 
 
Bardzo proszę o poćwiczenie również nowego słownictwa z rozdziału 6 
tj nazwy przymiotników oraz zrobienie w zeszycie zadań  ze strony 
internetowej: podaję linka : 
https://josuejaimes.files.wordpress.com/2015/08/have-got-grammar-
exercises.pdf 
 
 
Na stronie  
 engly.pl też są ciekawe ćwiczenia z czasownikiem have got 
To jest propozycja na tej stronie można zrobić interaktywne zadania  i  
sprawdzić czy jest dobrze. W lupce wpisujecie „have got” i robicie 
zadania z poziomu A1.  
 
Przypominam też o możliwości zalogowania się do platformy  naszego 
podręcznika i korzystanie z ćwiczeń. W swoich ćwiczeniach macie kod 
dostępu i instrukcję.  
Życzę miłej pracy.  
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Dzisiaj proponuję Wam fajną przygodę z aplikacją Quizlet- darmowa. 
Wchodzicie na stronę internetową https://quizlet.com, logujecie się za 
darmo. Następnie w wyszukiwarce wyszukujecie steps plus 5 unit 6 ( 
rozdział 6). Wiele możliwości ( fiszki, ucz się , piasanie i to co lubicie 
najbardziej testy),  uczycie się  we własnym tempie, kiedy chcecie. W tym 
tygodniu proponuję poćwiczcie sobie unit 6 i wróćcie do poprzednich. 
 
 
Do poćwiczenia czasownika :” to be” ( być) w przeszłości proponuję  
1.) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-
worksheet-beverbpast2.pdf 
2.) https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-
1.html 
3 https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-2.html) 
4) https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-3.html 
 
Zadania można zapisywać w zeszycie.  
Miłej pracy 
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Dzisiaj proponuję Wam fajną przygodę z aplikacją Quizlet- darmowa. 
Wchodzicie na stronę internetową https://quizlet.com, logujecie się za 
darmo. Następnie w wyszukiwarce wyszukujecie steps plus 6 unit 5 ( 
rozdział 5). Wiele możliwości ( fiszki, ucz się , piasanie i to co lubicie 
najbardziej testy),  uczycie się  we własnym tempie, kiedy chcecie. W tym 
tygodniu proponuję poćwiczcie sobie unit 5 i wróćcie do poprzednich. 
 

https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast2.pdf
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https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-2.html
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-3.html
https://quizlet.com/


Do poćwiczenia czasowników modalnych proponuję:  
1. https://engly.pl/tasks/text_task/852- have to/has to 
2. http://www.focus.olsztyn.pl/en-modal-verbs-

practice.html#.XnHZhm5Fzug 
3. https://www.e-grammar.org/download/must-must-not-exercise-

1.pdf 
 
Miłej pracy 
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Dzisiaj proponuję Wam fajną przygodę z aplikacją Quizlet- darmowa. 
Wchodzicie na stronę internetową https://quizlet.com, logujecie się za 

darmo. Następnie w wyszukiwarce wyszukujecie English plus option 
unit 5 ( rozdział 5). Wiele możliwości ( fiszki, ucz się , piasanie i to co 
lubicie najbardziej testy),  uczycie się  we własnym tempie, kiedy 
chcecie. W tym tygodniu proponuję poćwiczcie sobie unit 5i wróćcie do 
poprzednich. 
 
 
Ćwiczymy również stopniowanie przymiotników. Posłużą do tego:  
Strony: 
1) engly.pl- w lupce wpisujemy stopniowanie przymiotników i wybieramy 
poziom A2.  
2) 
http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/comparatives2.htm
l- gotowy link 
3) https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/comparison2.htm 
4) 
ttps://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/comparison.htm 
  
Na stronie: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-
dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych  
Są to zadania powtórkowe przed egzaminem zachęcam do 
wykonywania.  
Miłej pracy 
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