
Proszę przepisać temat i słownictwo do zeszytu.  I zrobić podane zadania. Jeśli są jakieś 

problemy ze zrozumieniem zadań , proszę o kontakt : k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Proszę również przesłać zdjęcie zrobionych zadań i przesłać na adres podany wyżej. 

 

Subject:  Czytanie dat w języku angielskim 

Przed wytłumaczeniem jak czytamy daty w języku angielskim – krótkie przypomnienie liczebników: 

1-one   11-eleven(ilewen)   30-thirty (ferti) 

2-two   12-twelve(tłelw)   40-forty (forti) 

3-three   13-thirteen (fertin)   50-fifty (fifti) 

4-four   14-fourteen (fortin)   60-sixty (siksti) 

5-five   15- fifteen (fiftin)   70 – seventy (sewenti) 

6-six   16-sixteen ( sikstin)   80-eighty (ejti) 

7-seven   17 – seventeen ( sewentin)  90-ninety (najnti) 

8-eight   18-eighteen (ejtin)   100 – hundred (handred) 

9-nine   19-nineteen (najntin)   1000 – thousand (tałsend) 

10-ten   20-twenty (tłenti) 

 

Jeżeli chcemy powiedzieć : 

61 – sixty – one 

94- ninety-four 

27-twenty-seven 

65-sixty-five 

55-fifty-five 

 

TERAZ PRZECHODZIMY DO CZYTANIA DAT: 

Kiedy chcemy przeczytać rok – musimy go podzielić na pół: 

1866 – eighteen sixty-six 
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1492 – fourteen ninety-two 

1145 - eleven forty- five 

1981 - nineteen eighty -one 

 1055 - ten fifty- five 

 

NIESTETY SĄ WYJĄTKI OD TEJ REGUŁY: 

1705 – seventeen oh (oł) five 

1500 – fifteen hundred – skąd to się wzięło? 15 i 100( sto ma dwa zera) 

1400 – fourteen hundred 

1005 – one thousand and five 

2007- two thousand and seven 

2015 – two thousand fifteen 

 

Teraz Wasza kolej- napisać poniższe daty po angielsku i przesłać zdjęcia zadania: 

 

2001 

1678 

1298 

1700 

1006 

1834 

1977 

2019 

1009 

1200 



1904 

1366 

1952 

1509 

 

Subject : Revision – unit 5- Powtórka Unitu 5 

 

Modern – współczesny, nowoczesny (modern) 

Police station – komisariat policji ( polis stejszyn) 

Post Office – poczta (połst ofis) 

Shopping centre – centrum handlowe ( szoping senter) 

Sports centre – centrum sportowe ( sports senter) 

Swimming pool – basen (słiming pul) 

Train station – stacja kolejowa ( trejn stejszyn) 

 

Wchodzimy  na link: 

https://quizlet.com/305302151/level-a1-unit-5-around-town-flash-cards/ 

Nie trzeba się logować tylko ćwiczyć słownictwo 

Po lewej stronie zobaczycie: 

Fiszki 

Ucz się 

Pisanie 

Ćwiczenia 

Test 

Dopasowania 

https://quizlet.com/305302151/level-a1-unit-5-around-town-flash-cards/


Grawitacja 

Klikajcie po kolei na te kategorie i róbcie zadania.  Czasami wyskakuje okienko, żeby się 
zalogować – ale zamykacie je i dalej ćwiczycie. 

 

POWODZENIA 

 

 

 

 

  

 

 


