
Lesson  

Topic: Dopełniacz: ' s. 

 

Possessive: 's -   Dopełniacz ( kogo? czego?) 

 

 

1. Samochód           mojego brata       jest czerwony. 

    Co?kto?             Kogo? 

 

My brother 's      car           is red. 

kogo?                  Co?kto? 

 

 Dopełniacz : 's w języku angielskim tworzymy przez dodanie do właściciela( osoby) 's. 

 

 Joanna's husband is a pilot.- Mąż Joanny jest pilotem. 

 

 Jeżeli właściciel występuje w liczbie mnogiej zakończonej literą -s, to wstawiamy sam ' . 

 

 My friends' flat is very big. - Mieszkanie moich przyjaciół jest bardzo duże. 

 

 

 

Lesson... 

Topic: Przyimki.- Prepositions. 

 

in przed : the morning, the afternoon, the evening, miesiącami, porami roku, rocznikami, stuleciami. 

 

on przed: dniami, datami. 

 

at przed: świętami, godzinami, instytucjami ( szkoły, szpitale...) midnight, night, weekend, home, work 

 

Przyimki ruchu: 

towards- w kierunku ( przy ruchu) 

into- do środka 

onto- na 

to- do 

from- z 

up- do góry 

down – na dół 

 

 Lesson 

Topic:  Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu. 

 

Przysłówki częstotliwości ( jak często?) 

always- zawsze 

usually – zwykle, zazwyczaj 

often- często 

sometimes- czasami 

hardly ever -bardzo rzadko 

never – nigdy 

 

Przysłówek częstotliwości  zazwyczaj umieszczamy PRZED czasownikiem.  

 

I always get up at 6.00. 



She never gets up at 6.00. 

 

Wyjątek stanowi czasownik : be ( am, is, are), gdyż przysłówek wstawiam po czasowniku. 

 

They are often late. 

He is usually busy at work. 

 

Lesson 

Topic: My day.- Mój dzień. 

 

chores- obowiązki domowe 

have a shower – brać prysznic 

have a coffee – pić kawę 

get dressed – ubierać się 

go to bed – kłaść się spać 

go to work/ school- chodzić do szkoły/ pracy 

get home – przychodzić do domu 

do exercise- ćwiczyć, robić ćwiczenia 

relax- relaksować się 

take the dog for a walk- wyprowadzać psa na spacer 

have a bath- brać kąpiel 

make the bed- ścielić łóżko 

tidy – sprzątać, 

do the dusting- wycierać kurz 

vacuum the carpet- odkurzać dywan 

do the washing – zmywać naczynia 

sweep the floor- zamiatać podłogę 

do the ironing – prasować 

do the washing up – zmywać naczynia 

clean the bathroom- sprzątać łazienkę 

hang out – rozwieszać ( np. pranie) 

do the washing / wash – prać 

use the internet- korzystam z internetu 
 
Exercise: ZADANIE!!!-  WYKONAJ NA OSOBNEJ KARTCE I NIE PRZEPISUJ PYTAŃ! 
 
ODPOWIEDZ NA PYTANIA CAŁYMI ZDANIAMI, TWORZĄC WYPRACOWANIE, tzn. NIE !!! 

pisz odpowiedzi pod kolejnymi pytaniami, tylko stwórz jednolity tekst. 
 
Można wykorzystać inne wyrażenia niż te podane pod tematem. 
 
ZAKAZ UŻYWANIA:  watch tv,  read, sleep, listen to  music, play computer games!!!!! 
 
PAMIETAJ!  Oceniam cię za znajomość angielskiego, a nie za pisanie biografii( możesz napisać 

rzeczy, których  nie wykonujesz w ciągu dnia).  

Dodanie częstotliwości, czasu lub innych informacji zwiększa atrakcyjność wypowiedzi. 
 

1. What time do you get up? - O której wstajesz? 

2. What do you do in the morning before you leave the house?- Co robisz rano zanim wyjdziesz z 

domu? 

3. What have you got for breakfast, lunch and dinner?- Co jesz na śniadanie, obiad i kolację? 



4. How do you go to school/ work?- Jak dostajesz siędo szkoły/pracy? 

5. What time do you start and finish school/ work?- O której kończysz szkołę/ pracę? 

6. What chores do you  do at home?- Jakie obowiązki domowe wykonujesz w domu? 

7. How do you relax?- Jak się relaksujesz? 

8. What time do you go to bed?- O której kładziesz się spać? 
 

 

 
Lesson 

Topic: Review.- Ćwiczenia utrwalające. 
 
Ćwiczenia do wykonania w załącznikach. 

WSZYSTKO BĘDĘ SPRAWDZAĆ NA OCENĘ :))) ! 
 
 


