
5B – ENGLISH ONLINE 

Subject 1: World Records.           (17th March 2020) 

1) Przypomnijcie sobie stopniowanie przymiotników: 

Przymiotniki krótkie 

tall – taller – the tallest 

high – higher – the highest 

Przymiotniki długie 

dangerous – more dangerous – the most dangerous 

dangerous – less dangerous – the least dangerous 

Przymiotniki nieregularne 

good – better – the best 

bad – worse – the worst 

Kiedy mówimy o światowych rekordach (world records), używamy najwyższej formy przymiotnika. 

Np.: What is the longest river in the world? The Amazon River is the longest river in the world. 

2) Open your books on p.59 and let’s do the World Records Quiz together. (Play the film) 

Vocabulary: 

 PARACHUTE – spadochron /HUMANS – ludzie/SAFE – bezpieczny/ SOUTH EAST ASIA – 

Południowo-Wschodnia Azja/ON THE 122ND FLOOR – na 122 piętrze/TORTOISE – żółw 

lądowy 

When you have finished with the quiz, please play rec.2.36 to hear the answers. 

3) Do ex. 4p.59 in your notebooks. 

Listen to rec. 2.37 to hear the answers. 

4) Homework 1: SB ex.5 p.59 znajdźcie osobę w klasie, która… 

Wykonaj to zadanie w zeszycie wg. wzoru: 

Zosia is the youngest person in our class. 

Oraz WB p.36 cała  

Najlepiej na czwartek 19.03.20. W czwartek kolejna lekcja. See you 

5) Homework 2: Wykonajcie w grupach Project Quiz – 10 pytań i 10 odpowiedzi w sumie 20 

slajdów w programie Power Point. 

Grupy: (1) The Environment – grupa Julii (4 osoby) 

 (2) Sport – grupa Marty (5 osób) 



 (3) Buildings – grupa Benia (5 osób) 

 (4) Entertainment – grupa ? (4 osoby) 

 (5) Geography – grupa ? (4 osoby) 

Na wykonanie projektu macie 1 tydzień (25th March), proszę przesłać gotowe projekty na 

mój adres a.jank@sp26gdynia.pl. Grupy, które się jeszcze nie stworzyły proszę o kontakt ze 

mną na mail, jak już się umówicie (najlepiej przez grupę na Whatsapp) kto jest z kim. 
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