
Klasa 7b grupa chłopców – 28.04.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 28.04.2020. (Uczeń, który nie 

realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat samodzielnie). 

Lesson 

Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłość z zastosowaniem konstrukcji „be 

going to” oraz czasu present continuous.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 85 (podręcznik). Napisz słowa we właściwej kolejności, aby powstały 

pytania. Następnie dopasuj pytania 1-4 z czterema odpowiedziami od a-f. 

Dla ułatwienia podaję pytania wraz z tłumaczeniem, proszę je dopasować do poprawnych 

odpowiedzi: 

1. What are we going to do? – Co zamierzamy robić? 

2. Are you going to work with me? – Zamierzasz pracować ze mną? 

3. What score are we going to give her? – Ile punktów/wynik jej damy? 

4. Is she going to go to the final? – Czy dostanie się do finału? 

Ex. 2 p. 85 (podręcznik). Należy utworzyć pytania z podanych słów. (Nie trzeba odpowiadać na 

pytania). Podaję odpowiedzi do sprawdzenia: 

1. How are we going to travel?   

2. Where are we going to stay?  

3. Are we going to be on TV?  

4. How much money are you going to take?  

5. Are your parents going to go?  

6. Is the final going to be on TV?  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 85 (podręcznik). Dopasuj zdania 1-5 do regułek a-c.  

Dla ułatwienia podaję tłumaczenie regułek, proszę przepisać je do zeszytu: 

A – present continuous używamy do mówienia o czynnościach/wydarzeniach w momencie ich 

trwania.  

B – present continuous używamy także mówiąc o potwierdzonych planach na przyszłość. Często 

używamy wtedy wyrażeń odnoszących się do czasu takich jak: tomorrow (jutro), at the weekend (w 

weekend). 

C – „be going to” używamy, kiedy mówimy o planach na przyszłość oraz intencjach.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 85 (podręcznik). Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika w ramce 

w czasie present continuous. Które zdanie jest działaniem w toku, a które jest planem na przyszłość? 

Proszę o zrobienie Ex.4 i Ex.6 p. 29 (ćwiczeniówka). 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać także proszę 

być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  



angielskizdalnie@op.pl 

 

W każdy wtorek w godzinach 10.30-11.00 „spotykamy się” również na platformie TEAMS. 

Będziemy realizować lekcję z dnia 28.04.2020.  

 

 

 

Klasa 7b grupa chłopców – 29.04.2020 

Lesson 

Topic: Cechy potrzebne do wykonywania zawodu muzyka.  

Proszę zapisać sobie te słówka w zeszycie: 

ambitious – ambitny 

strong – silny 

talented – uzdolniony, utalentowany 

famous – sławny, znany 

kind – miły, uprzejmy 

successful – odnoszący sukces 

energetic – pełen życia, energetyczny 

charming – czarujący 

confident – pewny siebie  

weak – słaby  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 84 (podręcznik). Należy wybrać właściwe słówko.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p.84 (podręcznik). Należy do podanych rzeczowników dopisać przymiotniki. 

Są to przymiotniki z zadania 1.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p.29 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je przetłumaczyć za 

pomocą słownika internetowego.  

 

Ex. 1 p. 86 (podręcznik). Uzupełnij dialog brakującymi wyrazami lub frazami. Jakie dwie rzeczy Dan 

proponuje/oferuje zrobić? O co prosi go Amelia? Podaję odpowiedzi do sprawdzenia: 

1. are you doing 

2. is it 

3. musicians 

4. It’ll be fun 

5. thanks  
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6. things 

7. supermarket 

Dan offers to put out the posters and asks if he could do anything else to help. (Dan proponuje 

rozwieszenie plakatów i pyta czy może jeszcze jakoś pomóc) 

Amelia asks him to do some shopping. (Amelia prosi go o zrobienie zakupów) 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 86 (podręcznik). Proszę o przeczytanie dialogu i napisanie, które z tych fraz 

Amelia i Dan mówią.  

Proszę następnie przepisać te key phrases i przetłumaczyć w zeszycie.  

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać także proszę 

być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 
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