
Klasa 7c – 05.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 05.05.2020. 

(Uczeń, który nie realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat 

samodzielnie). 

Lesson 

Topic: Ćwiczenie pisania recenzji piosenek.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 87 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 87 (podręcznik). Przeczytaj recenzje. Odpowiedz w zeszycie na 

pytania. Którą piosenkę śpiewa dobry (utalentowany) piosenkarz/wokalista? Której piosenki 

trudno wysłuchać? 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 87 (podręcznik). Uzupełnij key phrases słowami z recenzji. Proszę 

przetłumaczyć te key phrases. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 87 (podręcznik). Znajdź słowa oznaczone na niebiesko w 

recenzjach i powiedz, do czego się odnoszą. Następnie wpisz odpowiedzi w zeszycie. 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 87 (podręcznik). Zamień wyrażenia na niebiesko na pięć zaimków 

z ramki. 

Proszę o zrobienie Ex. 3,4 p. 30 (ćwiczeniówka).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 89 (podręcznik). Znajdź dziesięć muzycznych słów. Zapisz je na 

właściwej liście w swoim zeszycie.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 89 (podręcznik). Rozszyfruj kod, aby utworzyć rzeczowniki i 

przymiotniki. 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 89 (podręcznik). Opracuj we właściwej kolejności plan wycieczki 

szkolnej.  

 

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 11.15-11.45 „spotykamy się” na platformie TEAMS.  

 

 

 

 

mailto:angielskizdalnie@op.pl


Klasa 7c – 07.05.2020  

Lesson 

Topic: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 7 w ćwiczeniach utrwalających.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 88 (podręcznik). Znajdź niepasujące słowo w każdej grupie słów. 

Zapisz odpowiedzi w swoim zeszycie. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 88 (podręcznik). Uzupełnij tekst słowami z ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 88 (podręcznik). Napisz zdania używając „be going to” lub „will”. 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 88 (podręcznik). Uzupełnij zdania używając odpowiednich form 

czasowników w nawiasach w czasie Present Continuous. 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 88 (podręcznik). Napisz słowa w odpowiedniej kolejności, aby 

utworzyć zdanie lub pytanie.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 88 (podręcznik). Uzupełnij dialog frazami z ramki.  

 

Są to zadania powtórzeniowe.  

Proszę wykonać te zadania, a następnie przepisać w wordzie lub wiadomości e-mail (abym 

mogła wszystko rozczytać) i wysłać mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do wtorku 

12.05.2020. 

Prace będą oceniane!  

 

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

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji. 

 

 

 

Klasa 7c – 08.05.2020 

Lesson 

Topic: Pisanie recenzji piosenki.  

ZADANIE PISEMNE 

Proszę napisać dwie recenzje piosenek (jednej którą lubisz i drugą której nie lubisz). 

Uwzględnij w nich: 

1.Kto napisał piosenkę? 

2. Jaki to rodzaj muzyki? 

3. Co lubisz lub czego nie lubisz w artyście, muzyce i tekstach? 

4. Co fani i inni ludzie myślą o piosence? 

5. Czy Twoim zdaniem jest to hit? 

mailto:angielskizdalnie@op.pl


 

Użyj key phrases ze strony 87 (podręcznik). 

 

Proszę wysłać mi te recenzje przepisane w wodzie lub wiadomości e-mail (abym mogła się 

rozczytać) i wysłać mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do czwartku 14.05.2020. 

Prace będą oceniane!  
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