
JĘZYK ANGIELSKI   KLASA II GRUPA II 

 MARZENA WYCZÓŁKOWSKA 

Szanowni Państwo 

Musimy popracować zdalnie aby zakończyć naukę w II semestrze tego roku i zdać egzamin  

Lekcje w dalszej części mojego folderu są przygotowane w oparciu o podręcznik „English File 

Elementary”, który kilka osób w grupie posiada. Nie mogę „wrzucić” całości na stronę bo byłoby to 

naruszenie praw autorskich. Wobec tego udostępniam słownictwo, a resztę tworzę sama. 

Proszę przesyłać prace domowe (Homework) do dn. 20.05 2020 na marzena104@gmail.com . 

Jest to KONIECZNE do uzyskania zaliczenia. Egzamin odbędzie się w czerwcu. O dokładnym 

terminie egzaminu poinformuję później. Teraz proszę wykonywać ćwiczenia, uczyć się słówek              

i korzystać z dodatkowych materiałów. 

DODATKOWE MATERIAŁY  znajdziecie Państwo na stronie www.oup.com/elt/englishfile  

Na stronie startowej trzeba kliknąć w czerwoną ikonę (ELEMENTARY). 

Rozwinie się lista z ikonami ( obok normalne wyrazy): 

Grammar –gramatyka 

Vocabulary- słownictwo 

Pronunciation – wymowa 

Practical English – angielski sytuacyjny 

Weblinks- linki do stron internetowych 

Mini Phrasebook – rozmówki 

Learning record- co umiemy 

Test maker – testy 

Downloads- nagrania do ściągnięcia na komputer/telefon ( dialogi, wymowa, teksty) File 1-6 

Dyslectic-friendly reading – teksty z podręcznika pisane dużą czcionką ( przyjazne dyslektykom). 

Można drukować i warto poćwiczyć czytanie. 

 

Na czerwono i niebiesko zaznaczyłam to, co najbardziej Wam się przyda. Warto poćwiczyć! 

Np. Grammar  - Kliknąć w ikonę lub słowo; wybrać rozdział. Do każdej części lekcji są po 2 

ćwiczenia: np. File 1 – czasownik BE , zaimki;  File 2: użycie a/an, this, these, that, those, 

przymiotniki, File 3: Present Simple  itp. 

Część ćwiczeń polega na wybraniu poprawnego słowa; część na wpisaniu słowa w ramkę ( uwaga 

na ortografię, system woli skróty np. they are jest OK., ale zaznaczy nam błąd bo chce mieć 

they’re. Po zakończeniu ćwiczenia trzeba kliknąć score żeby zobaczyć wynik. Pojawiają się też 
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YOUR ANSWER / RIGHT ANSWER/ SHOW ANSWER – twoja odpowiedź /poprawna 

odpowiedź/pokaż odpowiedź 

Podobnie postępujemy z Test maker : wybieramy interesujące nas zagadnienie ; klikamy MAKE 

MY TEST, po zakończeniu WHAT’S MY SCORE?  I sprawdzamy gdzie były błędy. 

Vocabulary – mamy do wyboru różne kategorie wyrazów, np. FAMILY i możemy poćwiczyć ich 

użycie wypełniając CROSSWORD – krzyżówkę ( klikamy w zdanie obok krzyżówki, w krzyżówce 

pokazują się kolorowe kwadraciki, w które wpisujemy hasło ) lub WORDSEARCH ( wyszukiwanie 

słówek wśród liter w kwadracie; gdy znajdziemy słowo zaznaczamy je tak jak fragment tekstu) 

W wolnej chwili proszę pobawić się tą stroną. Można wykorzystać dzieci . Wiele z nich pracuje 

na podobnych materiałach do swoich podręczników. Przy okazji też sobie trochę powtórzą                        

i „zaliczymy” budowanie relacji rodzinnych  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA II GRUPA II 

ZAJĘCIA Z DNIA: 01.03.2020 ( 2 godziny lekcyjne) 

TEMAT: Work and play ( Praca i zabawa) – podręcznik str.22, 23. 

            Słownictwo - podręcznik str.154 

 

DODATKOWE MATERIAŁY:  File 3 GRAMMAR I VOCABULARY 

www.oup.com/elt/englishfile 

 

Wyszukaj znaczenia tych słów. Wymowę można sprawdzić w telefonie. 

 

JOBS – nazwy zawodów 

1. an administrator  

2. an architect  

3. a builder  

4. a chef /a cook  

5. a dentist  

6. a doctor  

7. an engineer 

8. a factory worker 

9. a flight attendant 

10. a footballer 

11. a hairdresser 

12. a journalist 

13. a lawyer 

14. a bank manager 

15. a model 

16. a musician 

17. a nurse 

18. a pilot 

19. a policeman /a policewoman 

20. a receptionist 

21. a shop assistant 

22. a soldier 

23. a teacher 

24. a vet 

25. a waiter / a waitress 

26. unemployed 

 

 



W języku angielskim przed nazwą  zawodu stosujemy przedimek a/an. Zasady użycia tego 

przedimka omawialiśmy wcześniej.( sprawdź ćwiczenia na  www.oup.com/elt/englishfile File 2 

Gdy chcemy się dowiedzieć jaki zawód wykonuje nasz rozmówca pytamy: 

What’s your job?   lub   What do you do? 

W odpowiedzi usłyszymy: I’m a student / I’m an actor. 

 Jeśli interesują nas szczegóły dotyczące pracy, możemy dowiedzieć się czegoś więcej stosując 

pytania w czasie Present Simple ( miejsce czy sposób wykonywania pracy są raczej stałe). 

 

(Gdzie pracujesz?)     Where do you work?     I work  outside ( pracuję na powietrzu, na zewnątrz) 

                                                                                      inside   (w budynku/ wewnątrz) 

                                                                                      in an office  ( w biurze) 

  

( Kiedy pracujesz?)  When do you work?         I work    in the evening  

                                                                                       at night 

                                                                                       at the weekend 

 

(Jak pracujesz?)         How do you work?          I work      with computers ( przy  komputerach) 

                                                                                          

                                                                                           with other people ( z innymi ludźmi) 

                                                                                            

                                                                                           long hours ( do późna ) 

( Czy   .....?)      Do you………..?       have special qualifications? (...masz jakieś specjalne                     

                                                                                                        kwalifikacje? 

                                     

                                                speak foreign languages? (... mówisz obcymi językami?) 

                                                travel ?   (...podróżujesz?) 

                                                drive?     (... jeździsz  samochodem?) 

                                                wear  a uniform /special clothes?    ( ...nosisz mundur/                                               

                                                                                                           specjalny strój) 

                                                earn a lot of money?  ( ... dużo zarabiasz?) 

 

Na takie pytania odpowiemy: Yes, I do. No, I don’t. Jeśli potrafimy, możemy dodać jakieś 

szczegóły. Np: 

http://www.oup.com/elt/englishfile


Do you have special qualifications? Yes, I do. I have a first aid course.( mam kurs pierwszej 

pomocy) 

 

 

A teraz proszę wykonać następujące ćwiczenia i przysłać je na mój adres mailowy:  

marzena104@gmail.com 

 

1.Uzupełnij podane niżej zwroty czasownikami z listy: 

    do(x3)  eat   go    listen    read   use    driver   watch      

 

In the week: 

1........to work/school  2. ........ a computer at work/school  3.  ....... in English 4.........housework 

5. ..............in a restaurant 

At the weekend:  

1..............TV in the morning    2......to music     3.....sport or exercise    4......homework 

5...........to the cinema 

 

2. Wyobraź sobie że jesteś recepcjonistą w hotelu i uczysz się na kursie języka francuskiego 

w weekendy . Odpowiedz pełnymi zdaniami na moje pytania wykorzystując słownictwo podane 

wyżej: 

1.What’s your job? 

2. Where do you work? 

3.What do you wear at work? 

4.How do you work? 

5. What foreign languages do you speak? 

6.How do you get to work?  

7. What do you do on Saturday evening? 

8.What do you do on Sunday morning? 

9.When do you do your French homework/ 

10.Why do you like your job? 
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JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA II GRUPA II 

ZAJĘCIA Z DNIA: 14.03.2020  (2 godziny lekcyjne) 

Temat: The family ( Rodzina) 

Słownictwo – podręcznik English File Elementary str. 155   

DODATKOWE MATERIAŁY:  File 4 GRAMMAR I VOCABULARY 

www.oup.com/elt/englishfile 

 

 Wymowę można sprawdzić w telefonie 

 

1. aunt – ciotka 

2. brother – brat 

3. cousin – kuzyn /kuzynka 

4. daughter – córka 

5. father – ojciec 

6. grandfather – dziadek 

7. grandmother – babcia 

8. mother – matka 

9. nephew – bratanek / siostrzeniec 

10. niece – bratanica / siostrzenica 

11. sister – siostra 

12. son – syn 

13. uncle – wujek 

14. wife – żona 

15. husband – mąż 

16. parents – rodzice 

17. grandparents – dziadkowie 

18. mother-in-law – teściowa 

19. father-in-law – teść 



20. brother-in-law – szwagier 

21. sister-in-law – szwagierka 

22. stepfather – ojczym 

23. stepmother – macocha 

 

Gramatyka: Forma dzierżawcza rzeczownika czyli ta, która nam mówi do kogo coś należy. 

W języku angielskim nie odmieniamy rzeczownika przez przypadki. Ale gdy chcemy powiedzieć 

do kogo coś należy musimy zastosować tzw. postać dzierżawczą rzeczownika ( nasz 

dopełniacz).Wcześniej poznaliście przymiotniki dzierżawcze: my, you, his, her, its, our,their. 

This is my house – To mój dom   / His phone is old -  Jego telefon jest stary / Their car is red- Ich 

samochód jest czerwony 

Gdy chcemy powiedzieć np. że samochód ich ojca jest czerwony, do słowa ojciec dodajemy ‘s. 

Their father’s car is red. 

Inne przykłady: My sister’s house is really beautiful – Dom mojej siostry jest naprawdę piękny 

John’s phone is old – Telefon Jana jest stary. 

Cinderella’s stepmother and stepsisters are nasty.-  Macocha i siostry przyrodnie Kopciuszka są 

wredne. 

Proszę zwrócić uwagę na kolejność wyrazów w zdaniu. Po polsku najpierw podajemy nazwę 

rzeczy, a później czyja ona jest: samochód pana Kowalskiego. Języku angielskim jest odwrotnie              

( bo wszystkie informacje dotyczące danego rzeczownika są przed nim) : Mr Smith’s car ( pana 

Kowalskiego samochód) 

Jeśli używamy rzeczownika w liczbie mnogiej ( czyli zakończonego na – s /es ), w dopełniaczu 

NIE piszemy ‘s. Do rzeczownika dopisuje się TYLKO ‘(sam apostrof) 

These are John’s daughters’  books To są książki córek Jana. 

My sisters’ children are always noisy. Dzieci moich sióstr są zawsze hałaśliwe. 

Rzeczowniki tworzące liczbę mnogą w sposób nieregularny mają w dopełniaczu ‘s (bo nie kończą 

się na literę s) 

This is our children’s room. To jest pokój naszych dzieci. 

We must fight for women’s rights. Musimy walczyć o prawa kobiet. 

 W zdaniach pytających pojawia się słowo WHOSE = CZYJ  

Whose book is this? / Whose is this book? (Oba sposoby pytania są poprawne)   

 It’s John’s   - Czyja jest ta książka? Jana. 

Whose child smokes cigarettes?  Peter’s.  – Czyje dziecko pali papierosy? Piotra. 



Taka forma dopełniacza dotyczy ożywionych ( ludzie, zwierzęta). W przypadku innych 

rzeczowników prawie zawsze stosujemy konstrukcje z of  ( a cup of tea, - filiżanka herbaty) the 

end of the class – koniec lekcji lub  zestawiamy 2 rzeczowniki ( the city centre / the centre of the 

city – centrum miasta) 

Homework 

Proszę wykonać następujące ćwiczenia i przysłać je na mój adres mailowy:  

 

1. Wybierz poprawną wersję ( a lub b) 

1. It’s  my    a) father’s birthday     b) birthday father’s. 

2. That’s her   a) house’s parents   b) parent’s house 

3. Those are     a) friends my sister’s     b) my sister’s friends. 

4. Whose dog is that?   a) It’s Adam’s    b) It’s Adam. 

5. Those are   a)  the student’s desks     b) the students’ desks. 

2. Uzupełnij zdania korzystając ze słówek podanych na początku lekcji 

1. Your father and your mother are your ……………………….. 

2. Your father’s sister is your .................................... 

3. Your mother’s brother is your.................................. 

4. Your sister’s husband is your.................................. 

5. Your parents’ parents are your............................. 

6. Your sister’s or brother’s daughter is your....................... 

7. Your husband’s or wife’s mother is your ......................... 

8. Your sister’s or brother’s son is your.............................. 

9. Your aunt’s or uncle’s child is your ......................... 

10. Your mother’s second husband is your.................... 

3. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania dotyczące kogoś a Twojej rodziny (Wybierz kogo. 

Można kłamać  ) 

1. What’s your (mother’s /brother’s/sister’s husband’s....) name? 

2. How old is she/he? 

3. What’s her/his job? 

4. What does he/she look like? ( Jak wygląda?) 

5. What does he/she like? (Co lubi?) 



 

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA II GRUPA II 

ZAJĘCIA Z DNIA: 15.03.2020  (2 godziny lekcyjne) 

Temat: What a life!  (Co za życie! ) 

Słownictwo – podręcznik English File Elementary str. 156   

DODATKOWE MATERIAŁY:  File 4 GRAMMAR I VOCABULARY; podręcznik tekst  “Father 

& Daughter” str.30  / Dyslectic-friendly reading www.oup.com/elt/englishfile 

 

Everyday activities  - Czynności codzienne 

1. have a shower  -  brać prysznic 

2. have a coffee – pić kawę 

3. do the housework -  prać, sprzątać ,gotować itp. prace w domu 

4. start work at…- zaczynać pracę o… 

5. finish work at…- kończyć pracę o… 

6. get dressed – ubierać się 

7. wake up – budzić się 

8. have lunch at work – jeść lunch w pracy 

9. go shopping – iść na zakupy 

10. go to bed late / early – późno/wcześnie kłaść się spać 

11. have pizza for dinner – jeść pizzę na obiad  

12. get home late / early – późno / wcześnie wracać do domu 

13. go to work by bus – jechać do pracy autobusem 

14. wach TV and check emails – oglądać telewizję i sprawdzać maile 

15. go to Italian classes – chodzić na lekcje włoskiego 

16. do Italian homework – odrabiać lekcje z włoskiego 

17. get up at 8.00 – wstawać o godz. 8.00 

18. have breakfast – jeść śniadanie 

19. do exercise – ćwiczyć 

20. walk to work – iść pieszo do pracy 



21. relax – odpoczywać 

22. take the dog far a walk -  wyjść z psem na spacer 

23. sleep for eight hours – spać 8 godzin 

24. make the dinner – robić obiad 

25. have a bath – kąpać się 

          Mówiąc o czynnościach codziennych używamy czasu Present Simple. 

Żeby łatwiej było zapamiętać podane wyżej zwroty można odnieść je do własnego życia               

i napisać co się robi a czego nie, jak często, w jakiej kolejności wykonujemy te czynności              

w ciągu dnia. Można też pogrupować zwroty w kategorie zdrowy / niezdrowy styl życia  

Np. I always wake up early on weekdays. I get up at 6.00, do exercise and then have                  

a shower. I have breakfast, but I don’t have lunch at work. I never watch TV in the evening 

because it’s stressful. 

W tekście “Father & Daughter” str.30  / Dyslectic-friendly reading 

www.oup.com/elt/englishfile 

opisany jest dzień kucharza. Mówiąc o swoich zajęciach Nico używa czasowników             

w podstawowej formie. Gdy my opowiadamy o jego życiu musimy pamiętać o dodaniu do 

czasownika końcówki – s/ es.    

At 10pm Nico collapses on the sofa. -  O 10 wieczorem Nico pada na kanapę  (Nico= on 

czyli III osoba liczby pojedynczej). 

 

Homework 

Po zapoznaniu się z tekstem proszę odpowiedzieć na pytania ( pełnymi zdaniami )                          

i przesłać je do mnie. Żeby to zrobić nie trzeba sprawdzać każdego słówka w słowniku. 

Trzeba natomiast pamiętać, że podmiot zdania to III osoba liczby pojedynczej. 

 

1. What does Nico make for breakfast? 

2. Where does he go to buy fruit and vegetables? 

3. How many people eat lunch in his restaurant? 

4. Does he enjoy his lunch? Why? 

5. What does he do after lunch? 

6. Does his wife cook at home? 

7. What does he do late in the evening? 

8. How many cups of coffee does he have before lunch? 

9. When does he finish his work? 

10. How does he feel at the end of the day? Bored/ happy/stressed/sad/tired/ 

worried/relaxed? 



 

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA II GRUPA II 

ZAJĘCIA Z DNIA: 28.03.2020  (2 godziny lekcyjne) 

Temat: Today I’m wearing…  (Dziś jestem ubrany w…) 

DODATKOWE MATERIAŁY:  File 5 GRAMMAR 

Słownictwo: CLOTHES – ubrania ( tych słówek nie ma w podręczniku ! ) 

1. a dress – sukienka 

2. a skirt - spódnica 

3. a top  

4. a blouse – bluzka 

5. a T-shirt 

6. a shirt – koszula 

7. a sweater – sweter 

8. a cardigan – zapinany sweter 

9. a jacket – marynarka, kurtka, żakiet 

10. a hoodie – bluza z kapturem 

11. a sweatshirt – bluza 

12. a coat – płaszcz, palto 

13. jeans  

14. a denim jacket – dżinsowa kurtka 

15. trousers – spodnie 

16. shorts – szorty 

17. a suit – garnitur 

18. a tracksuit – dres 

19. socks – skarpety 

20. shoes – buty 

21. trainers / sports shoes – buty sprtowe 

22. boots -  buty ( ciężkie,sportowe, kozaki) 

23. casual /informal  clothes – wygodne, codzienne ubranie 



24. smart / formal clothes – eleganckie/oficjalne ubranie 

Słowa jeans, trousers, shorts, clothes są zawsze w liczbie mnogiej więc nie używamy z 

nimi przedimka nieokreślonego „a” ;  czasownik BE  jest zawsze w liczbie mnogiej. 

My clothes are in the wardrobe – Moje ubranie jest w szafie, 

Your shorts  are dirty. - Twoje szorty są brudne. 

Whose are these trousers? – Czyje są te spodnie? 

Mówiąc o ubraniach, które zawsze, często, czasem nosimy stosujemy czas Present Simple. 

W poprzedniej lekcji pojawił się zwrot GET DRESSED - ubierać się.  

I get up at 6.30, have a shower and get dressed.  

Po tym zwrocie NIGDY nie mówimy w co się ubieramy. Do tego służy czasownik PUT ON 

Ubieram się w / Zakładam  sukienkę to: I put on a dress. 

Gdy mówimy jakie ubrania nosimy, stosujemy czasownik WEAR 

I wear jeans at the weekend and I usually wear smart clothes at work. 

A więc, proszę sobie samemu powiedzieć/napisać co zwykle nosicie? Czego nigdy nie nosicie? 

What do you usually wear?  

I usually wear casual clothes. I wear jeans, T-shirts and trainers. I also wear cardigans or jackets. I 

like high heels( wysokie obcasy) because I’m small. 

What don’t you wear? 

I never  wear very short skirts as I’m too old (and I’m a teacher  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS OBRAZKA 

Jednym z zadań na egzaminie ustnym jest opis obrazka i udzielenie odpowiedzi na 3 pytania                 

z nim związane. Nie jest to zadanie trudne jeśli znamy dużo czasowników, 3 czasy: Present 

Simple,  Present Continuous i Past Simple. W sumie, jeśli znamy podstawowe formy czasowników 

( czyli Present Simple), jesteśmy uratowani. Wypowiedź będzie w stylu „Kali ukraść krowa” , ale 

lepiej tak mówić niż powtarzać „ Oh my God! I don’t know” 

Czasem Past Simple (przeszły prosty) zajmiemy się po wakacjach. 

Czas Present Continuous poznamy już teraz.  

 

PRESENT CONTINUOUS 

Budowa:  czasownik BE (odmieniony przez osoby- am/is/are) + czasownik z końcówką -ing 

Zasady pisowni czasowników z –ing: 

 wyrazy kończące się na e tracą tę literę przed końcówką – drive – driving 

 jednosylabowe czasowniki kończące się na pojedynczą spółgłoskę mają tę 

spółgłoskę podwojoną – stop – stopping  , swim - swimming 

 pozostałe czasowniki – nie ma żadnych zmian w pisowni 

 

Jest to czas teraźniejszy ciągły. Używamy go gdy opowiadamy o czymś 

 co dzieje się w tej chwili :  

I am working with my computer now, - pracuję teraz przy komputerze.  My dog is sleeping on 

my bed.- Mój pies śpi na moim łóżku.   Some people are doing their shopping in Lidl.- Jacyś 

ludzie robią zakupy w Lidlu.( Wszystko to mogę zaobserwować w chwili pisania ) 

 co robimy tymczasowo ( kurs, dodatkowa praca, czytanie ciekawej książki) i niekoniecznie 

dokładnie w chwili mówienia 

  My grandson is doing a driving course. – Mój wnuk robi teraz kurs na prawo jazdy.  

  I need more money so I’m working overtime.- Potrzebuję pieniędzy więc biorę nadgodziny. 

  I’m reading a fantastic book. – Czytam świetną książkę  

 co stanowi wyjątek od zwykłych działań :  

We usually visit grandparents on Saturdays, but now there is pandemic so we’re staying at 

home    -  Zwykle odwiedzamy dziadków w soboty, ale teraz jest pandemia więc siedzimy w 

domu.  

Są jeszcze inne sytuacje w których stosujemy ten czas. 

 



Ponieważ w orzeczeniu w tym czasie użyty jest czasownik BE zdania pytające tworzymy przez 

inwersję ( BE przed osobą a reszta bez większych zmian), a przeczenia przez dodanie NOT po 

czasowniku BE. 

John is swimming in the pool.- Jan pływa w basenie 

Is John swimming in the pool? - Czy Jan pływa w basenie ? Where is John swimming?- Gdzie Jan 

pływa? 

 John is not ( isn’t) swimming in the river. 

Na obrazkach w zestawach maturalnych są najczęściej ludzie w różnym wieku, w różnych 

strojach, wykonujący różne zawody i czynności. Traktujemy sytuację na obrazku jakby działa się  

w tej chwili ( używamy czasu Present Continuous). Można dodać naszą opinię (Present Simple).                  

I trzeba się pochwalić znajomością różnych słówek. Zawsze mówimy: 

o Kto jest na obrazku 

o Gdzie jest 

o Co robi  

Zaczynamy wypowiedź od słów: 

In the picture I can see…. / The picture shows.... – Na obrazku widzę... /Obrazek 

prezentuje... 

Warto jest znać zwroty: In the foreground – na pierwszym planie 

In the background – w tle 

Opiszę fotografię  A z naszej pierwszej lekcji (1A  str. 4 – macie gdzieś ksero) 

In the picture, in the foreground, I can see two young people. They are standing in the street 

outside a club. The woman is wearing a short red and yellow skirt, a white and purple top and long 

brown boots. She is slim and quite tall. She has short blond hair. The man is wearing a green shirt, 

blue jeans and white trainers, They are talking. I think he is writing her phone number in his 

mobile. In the background I can see more young people. It is the night. I can see the moon and 

stars. The people look relaxed (ludzie wyglądają na zrelaksowanych) 

Present Continuous – widzimy co się dzieje  

 Present Simple – czasowniki: be - „być” , have – mieć , look - wyglądać, think- sądzić 

mogą być użyte tylko w czasie Present Simple. Nie można powiedzieć She is being happy now               

( She IS happy jest OK). Podobnie: 

He is having brown hair ( He HAS brown hair)  They are looking tired ( They LOOK tired –

wyglądają na zmęczonych) 

 

HOMEWORK: Proszę opisać pozostałe obrazki z tej strony. Kolory można zmyślać. 
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