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                                                    Lesson                         the 26th of October 

 

Subject: What are you doing today? Where do you live? Present 

Simple and Present Continuous. 

 

Przed rozpoczęciem dzisiejszej lekcji upewnij się , że dobrze 

opanowałeś materiał z lekcji poprzedniej. 

Obejrzyj krótki filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=orr92heKfW4 

Teraz poćwicz te dwa czasy klikając w link: 

https://wordwall.net/pl/resource/4671221/angielski/present-simple-

vs-present-continuous-choose-correct 

Czas na 2 zadania egzaminacyjne. Zrób je w zeszycie. Odpowiedzi 

sprawdzimy na następnej lekcji on line. Poprzednie zadanie domowe 

także sprawdzimy na lekcji on line: 

 

Zadanie 1 

Uzupełnij zdania 3.1.–3.6. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. 

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne 

– dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana 

jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! W każdą lukę 

możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. 

3.1. My older sister bought her own flat and she (not / live) 

_______________________________________ with us anymore. 

3.2. (be / there) _______________________________________ a 

shopping centre near your new flat? 

https://www.youtube.com/watch?v=orr92heKfW4
https://wordwall.net/pl/resource/4671221/angielski/present-simple-vs-present-continuous-choose-correct
https://wordwall.net/pl/resource/4671221/angielski/present-simple-vs-present-continuous-choose-correct


3.3. My grandmother’s garden is really nice, but (we / be / big) 

_______________________________________. 

3.4. Why (you / set) _______________________________________ 

the table? We’re eating out today. 

3.5. Your English teacher has an unusually strong accent – where (he 

/ come) _______________________________________ 

from? 

3.6. Who (take / rubbish) 

_______________________________________ out in your house? 

 

Zadanie 2. 

Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania 

logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 

wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy 

wyrazy. 

4.1. (Zajmuje mi) _______________________________________ 

about 45 minutes to get ready for school in the morning. 

4.2. Look, the children (bawią się) 

_______________________________________ in the garden with 

our neighbours’ dog! 

4.3. (Ona nie lubi) _______________________________________ 

watering the plants. 

4.4. My mother (zazwyczaj zatrzymuje się w) 

_______________________________________ a hotel when she 

travels to 

Prague. 

4.5. I know that Sara has a new flat – (czy ona mieszka) 

_______________________________________ in a nice part of 

town? 



4.6. (Czy przygotowujecie) 

_______________________________________ meals for yourselves 

this week when your parents 

are away? 

 

 

 

 


