
Język angielski                                    Klasa III a                                  Pn. 6.04.2020 r. 

 

1. Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę (jak zawsze) i temat lekcji: 

What time do you…? - O której godzinie… ? 

 

2. Rozgrzewka 

Spróbuj przetłumaczyć na j. polski: 

 

What time is it? - … 

It’s six o’clock. - … 

It’s eight o’clock. -… 

It’s half past one. - … 

It’s half past three. - … 

 

3. A jak powiedzieć np. 13.00, 15.00, 21.00? 

 

I tu ciekawostka:  

W krajach anglosaskich ( m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych) 

stosowany jest 12-godzinny zegar (a nie jak w Polsce 24-godzinny). Wobec tego po 

południu czy wieczorem nie mówi się po angielsku 13.00. 15.00, 21.00 a odpowiednio  

1 p.m.,  

3 p.m., 

9 p.m. 

 

Co oznaczają skróty ‘a.m.’ i ‘p.m.’? 

Służą rozróżnieniu pory dnia:  

przed południem – ‘a.m.’ (od północy do południa), 

         po południu – ‘p.m.’ (od południa do północy). 

 

Np.: 6.00 rano – 6 a.m. /siks ei em/ 

        6.00 po południu – 6 p.m. /siks pi em/ 

 

4. Przykładowe wypowiedzi: 

 

- What time do you get up? /łot tajm du ju get ap/ - O której wstajesz? 

 

- What time do you get dressed? /łot tajm du ju get drest/ - O której ubierasz się? 

 

- What time do you have breakfast? /łot tajm du ju hev brekfest/ - O której jesz         

śniadanie? 

 

 



-     What time do you go to school? /łot tajm du ju goł tu skuul/ - O której idziesz do      

szkoły? 

              -     What time do you have lunch? /łot tajm du ju hev lancz/ - O której jesz lunch? 

              -     What time do you go to bed? /łot tajm du ju goł tu bed/ - O której idziesz spać? 

 

5. Naucz się czytać powyższe zdania i tłumaczyć je w obie strony. 

 

6. Ćwiczenie 1 i 2 ze str. 39 z ćwiczeniówki. 

 

7. Zadanie do wykonania na ocenę do wielkiej środy, tj. 8.04.2020 r.: 

 

Kolorową kartkę formatu A5 (czyli wielkości zeszytu) złóż na pół i wykonaj z niej 

świąteczną – wielkanocną kartkę. Ozdób ją według własnego pomysłu, a w środku 

umieść napis: HAPPY EASTER! (czyli Wesołych Świąt Wielkanocnych) 

 

Zrób to bez pomocy rodziców. Poproś ich tylko o przesłanie zdjęcia Twojej pracy na 

mojego maila: ilonaanowaak@gmail.com 

 

 

THE END  

 
 

mailto:ilonaanowaak@gmail.com

