
Język angielski- część 3 

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d – termin przesłania zadań upływa 8 kwietnia                               

                                                                    Lesson                                                         3rd April, 2020 

Topic: Train your brain! 

 Proszę obejrzeć krótkie filmiki omawiający porównywanie zwierząt z zastosowaniem 

stopniowania przymiotników.  Proszę kliknąć na poniższy link oraz przytrzymać klawisz 

Ctrl. 

https://www.youtube.com/watch?v=_AbLIqXOkik&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTV

DELxw62&index=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLxBo-nuV_Q 

 Proszę wykonać w zeszycie ćwiczenia z podręcznika str. 50 

Ćwiczenie 1 – Co jest nieprawidłowego z tymi zwierzętami? Napisz odpowiedzi w zeszycie. 

Przykład do pierwszego obrazka jest pod ćwiczeniem napisany na niebiesko. 

Ćwiczenie 2 – Odpowiedz na pytanie. 

Ćwiczenie 3 – Rozwiąż zagadkę. Przeczytaj tekst pod obrazkami i odpowiedz na ostatnie 

pytanie w tekście. 

Ćwiczenie 4 – Rozwiąż Chrisa zagadkę. Czyj pies jest brązowy/czyj czarny/ czyj bialy? 

Ćwiczenie 5 – polecenie jest napisane po polsku. 

 

Lesson                                                         6th April, 2020 

Topic: At the pet shop. (W sklepie zoologicznym) 

 Proszę nauczyć się wyrażeń stosowanych podczas wizyty w sklepie zoologicznym 
wykorzystując aplikację Quizlet – folder Unit 4 - At the pet shop 

 Oraz przymiotników z aplikacji Quizlet -folder - Brainy 6 - unit 4- adjectives 

 Proszę przeczytać dialog ze strony 51 w podręczniku ćw. 1 i spróbować go przetłumaczyć. 

 Proszę przepisać notatkę 

 
Czasownik modalny „should” znaczy „powinno się”. 
Zdanie twierdzące 
 podmiot + should + czasownik w pierwszej formie.  
W każdej osobie mamy taki sam schemat.  

 I should know. Ja powinienem wiedzieć. 

You should know. Ty powinieneś wiedzieć. 

He should know. On powinien wiedzieć. 

We should know. My powinniśmy wiedzieć. 

They should know. Oni powinni wiedzieć. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_AbLIqXOkik&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_AbLIqXOkik&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qLxBo-nuV_Q


Zdanie pytające 

Zmieniamy kolejność podmiotu z „should” (czyli najpierw „should”, potem podmiot). 

Should I study? Czy ja powinienem/powinnam się uczyć? 

Should you study? Czy ty powinienieś/powinnaś się uczyć? 

Should she/he/it study? Czy ona/on/ono powinien/powinna/powinno się uczyć? 

Should we study? Czy my powinniśmy/ powinnyśmy się uczyć? 

Should they study? Czy oni/one powinni/powinny się uczyć? 

Zdania przeczące 
Przeczenia tworzy się za pomocą shouldn’t (= should not). 

I shouldn’t go. Ja nie powinienem/powinnam iść. 

You shouldn’t go. Ty nie powinieneś/powinnaś iść. 

He shouldn’t go. On nie powinien iść. 

We shouldn’t go. My nie powinniśmy/powinnyśmy iść. 

They shouldn’t go. Oni nie powinni iść./One nie powinny iść. 

 

Zastosowanie 
1. Udzielanie rad 
„Should” służy do udzielania rad, mówienia co ktoś powinien lub nie powinien zrobić. 

You look tired, you should go on holiday. 
Wyglądasz na zmęczonego, powinieneś 
pojechać na wakacje. 

You shouldn’t eat so much sweets. Nie powinieneś jeść tyle słodyczy. 

2. Przypuszczenia 

John should know how to tune a guitar. 
John powinien wiedzieć jak nastroić 
gitarę. 

(Wiem, że John gra na gitarze, więc wydaje mi się, że wie, jak ją nastroić.) 

3. Po niektórych czasownikach, np. po czasowniku „suggest” . 

He suggested I should ask for a rise. Zasugerował, żebym poprosił o podwyżkę. 

 

 Proszę obejrzeć krótkie filmiki omawiające użycie i zastosowanie czasownika modalnego 

SHOULD - POWINIEN.  Proszę kliknąć na poniższy link oraz przytrzymać klawisz Ctrl 

(ewentualnie klikać kilka razy, gdyby za pierwszym razem nie chciało się otworzyć) 
                    https://www.youtube.com/watch?v=aZhGNeeARSw 

                    https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk 

     https://www.youtube.com/watch?v=rFjcpg2cge0 

 Proszę wykonać ćwiczenie 3 str. 51 z podręcznika. W zeszycie połącz pytania o odpowiedzi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZhGNeeARSw
https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk
https://www.youtube.com/watch?v=rFjcpg2cge0

