
Klasa 7b grupa chłopców – 19.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 19.05.2020. 

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

samodzielnie). 

 

Lesson 

Topic: Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem czasu Present Perfect.  

Ex. 1 p. 95 (podręcznik). Wybierz odpowiednie formy w przykładach 1-4.  

Ex. 2 p. 95 (podręcznik). Wpisz poprawne słowa w regułach. 

Ex. 3 p. 95 (podręcznik). Przerysuj tabelę do swojego zeszytu i uzupełnij ją czasownikami z 

ramki. Następnie dopisz do nich formy past simple i past participle. Które czasowniki są 

nieregularne? 

Ex. 5 p. 95 (podręcznik). Uzupełnij tekst używając Present Perfect.  

Ex. 4,5 p. 32 (ćwiczeniówka).  

 

 

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

 

 

Klasa 7b grupa chłopców – 20.05.2020 

Lesson 

Topic: Emocje wywoływane różnymi czynnikami.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 92 (podręcznik). Wykonaj ankietę „The Risk Factor”. Zapisz 

odpowiedzi w swoim zeszycie. Następnie spójrz na klucz. Czy się zgadzasz? Jeśli są jakieś 

trudne słówka proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 92 (podręcznik). Znajdź przymiotniki 1-8 w kwestionariuszu i 

dopasuj do nich odpowiednie przyimki z ramki. Zapisz odpowiedzi w swoim zeszycie. 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 93 (podręcznik). Proszę przepisać key phrases do zeszytu, 

uzupełnić je i przetłumaczyć. Te key phrases można odnaleźć w ćwiczeniówce na stronie 47.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3 p. 32 (ćwiczeniówka).  

 

 

 

 



Klasa 7b grupa chłopców – 22.05.2020 

Lesson 

Topic: „Scream Machines” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 94 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 94 (podręcznik). Jaki jest problem Jane Clark? 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 94 (podręcznik). Odpowiedz na pytania.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 94 (podręcznik). Użyj słów z tekstu (oznaczonych na niebiesko), 

aby uzupełnić zdania.  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2 p. 34 (ćwiczeniówka).  

 


