
Klasa 7b grupa chłopców – 12.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 12.05.2020. 

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

samodzielnie). 

 

Lesson 

Topic: Utrwalenie materiału z rozdziału 7. 

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.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 91 (podręcznik). Przeczytaj wskazówkę. Następnie uzupełnij 

zdania w zeszycie. Użyj słów w nawiasach we właściwych formach.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 91 (podręcznik). Uzupełnij zdania (1-5). Użyj słów w nawiasach 

we właściwych formach. Nie zmieniaj kolejności słów w nawiasach. Dodaj niezbędne słowa, 

aby powstały logiczne i poprawne zdania. Nie dodawaj więcej niż czterech słów do każdego 

zdania. 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 91 (podręcznik). Przeczytaj wskazówkę. Następnie przeczytaj 

krótkie teksty (1-3) i dopasuj je do odpowiednich typów (a-c). 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 91 (podręcznik). Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania (1-4). 

Wybierz a, b lub c. 

 

W każdy wtorek w godzinach 11.15-11.45 „spotykamy się” na platformie TEAMS.  

 

 

Klasa 7b grupa chłopców – 13.05.2020  

Lesson 

Topic: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał z rozdziału 7. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 31 (ćwiczeniówka). 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 31 (ćwiczeniówka).  

Proszę o przetłumaczenie zdań z Ex. 1 p. 31 (ćwiczeniówka) do zeszytu. 

 

 

 



Klasa 7b grupa chłopców – 15.05.2020 

Lesson 

Topic: Zadania egzaminacyjne.  

Proszę o przetłumaczenie zdań z Ex. 4 p. 31 (ćwiczeniówka) do zeszytu. 

Proszę o przetłumaczenie zdań z Ex. 3 p. 90 (podręcznik) do zeszytu. 

Proszę o przetłumaczenie zdań z Ex. 9 p. 91 (podręcznik) do zeszytu. 

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 94 (podręcznik).  

 

 

 


