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Numer lekcji:   
Temat:  Ćwiczenia powtórzeniowe - unit 6. 
 

W piątek chciałabym wysłać wam do pracy test z unitu 6. 
 

Troszkę poutrwalamy czas Present Simple: zdania oznajmujące, przeczące i pytające.  
Jeżeli nie pamiętasz – wjedź na zestawy na quizlecie 
- Unit 6c - Present Simple - pytania Do i DOES i krókie odpowiedzi 
- Unit 6b Present Simple zdania oznajmujące i przeczące 
 

zdania oznajmujące:   
go / goes,eat / eats,  drink / drinks, like / likes,watch /  watches 
(Czasem czasownik jest bez końcówki,  a czasem trzba dodać końcówkę (gdy podmiotem 
jest: he, she, it) 

zdania przeczące:  
don’t go  / doesn’t go ,  don’t drink  / doesn’t drink ,  don’tlike  / doesn’tlike 
 

(przeczenie not  można dołączyć do operatorów  do   i    does   i gdy jest   does  od 
czasownika już zabieramy końcówkę) 

Pytania:   
Do   you  go / Does he go, Do they drink / Doesshe drink ,  Do we watch  /  
Doesshewatch? 
 

(żeby zadań pytanie, przed podmiot / osobę w zdaniu musimy   postawić operator – tak 
samo jak w przeczeniu  DO  (przed  I/you/we  /they)   lub DOES  (przed  he / she  / it) i wtedy 
czaswonik jest już bez końcówki. 
Zadania do wykonania: 

 - Podręcznik   

ćw. 2 /str.79 – tu tylko musisz wybrać poprawną opcję, bo odpowiedzi są podane 

ćw.3 / str. 79 – to zadanie jest trudniejsze:   podam Wam formy – wy spróbujcie je wstawić we 
właściwe zdania (to zadanie robimy w zeszycie – zapiszcie całe zdania) 

formy do wyboru:   

ridesdon’tread             do …. readwatchDoes …..swimdoes 

 - zeszyt ćwiczeń: 

ćw. 7 / str. 77 – podaje gotowe formy, ale musisz je wstawić do właściwych zdań: 

doesn’twatchdon’tplayrideswashDoes …..swim     Do ….drink 

ćw.8 / str.77 – w każdym punkcie zapiszę dwie formy – ty wybierz jedną, która pasuje do zdania w 
ćwiczeniu 

1.play / plays      2.watch / watches        3.study / studies       4. go / goes        5.make / makes     6. 
tidyup / tideisup 

Gdy zrobisz zadania – wyślij zdjęcie do sprawdzenia. 


