
Klasa 5a – 17.04.2020 

Lesson 

Topic: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 85 (podręcznik). Uzupełnij zdania słowami z ramki. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 85 (podręcznik). Spójrz na mapę i postępuj zgodnie ze wskazówkami z 

ćwiczenia 2. Do każdej wskazówki przyporządkuj odpowiednią literę.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p.85 (podręcznik). Napisz zdania w zeszycie, używając czasownika „be” w 

czasie past simple w formie twierdzącej i przeczącej. Przykład: 

2. My grandad was a police officer. 

He wasn’t a teacher.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 85 (podręcznik). Uzupełnij dialog z poprawną formą czasownika „be” w 

czasie past simple.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 85 (podręcznik). Należy utworzyć pytania z „was” lub „were”. Następnie 

odpowiedzieć na nie. 

Przykład: 

1. Was the weather good yesterday? Yes, it was.  

2. Were you at school last Monday? No, I wasn’t.  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. 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 

 

Klasa 7b grupa chłopców – 17.04.2020 

Lesson 

Topic: Zadania egzaminacyjne.  

Ex. 8 p. 79 (podręcznik). Przeczytaj wskazówkę. Następnie w zeszycie popraw błędy w zdaniach. 

(proszę przepisać do zeszytu): 

1. Try not to be nervous about the camp or you won’t enjoy it. (Spróbuj nie denerwować się 

obozem, albo nie będzie Ci się podobało). 

2. It’s probably best to pack a first-aid kit. (Prawdopodobnie najlepiej będzie spakować 

apteczkę). 

3. It’s important to work as a team. (Ważne jest, żeby pracować jako drużyna).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 27 (ćwiczeniówka) oraz Ex. 2 p. 27 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne 

słówka proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  



Ex. 3 p. 27 (ćwiczeniówka) Proszę zrobić zadanie i sprawdzić sobie z poniższymi odpowiedziami: 

1. Make sure (Upewnij się, że zabrałeś latarkę) 

2. the cheapest (Autobus jest najtańszą opcją do podróżowania) 

3. don’t mind (Wszystko mi jedno, gdzie pójdziemy) 

4. can’t make it (Ona nie da rady jutro) 

5. not mad about (Nie przepadam za chińskim jedzeniem) 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 27 (ćwiczeniówka) 

Ex. 5 p. 27 (ćwiczeniówka). Proszę zrobić zadanie i sprawdzić sobie z poniższymi odpowiedziami: 

Wiersz 1: the 

Wiersz 2: to 

Wiersz 3: will 

Wiersz 4: too 

Wiersz 5: after 

Wiersz 6: while 

Wiersz 7: no 

Wiersz 8: not 

 

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 

 

 

Klasa 7c – 17.04.2020 

Lesson 

Topic: Wyrażanie preferencji i upodobań związanych z muzyką z wykorzystaniem poznanego 

słownictwa.  

Ex. 1 p. 80 (proszę przepisać do zeszytu poniższą tabelkę): 

Types of music (gatunki 

muzyki) 

Musical instruments 

(instrumenty muzyczne) 

Other words (inne słowa) 

classical  

traditional  

salsa 

samba 

piano 

violin 

drums 

guitars 

lyrics 

fans 

concert 

hits 



pop  

rock 

hip-hop 

rap 

electronic 

reggae 

folk 

hard rock 

heavy metal 

bass 

keyboards 

 

band 

vocals 

DJs 

song 

downloads 

music video 

views 

 

 

Proszę o przeczytanie quizu ze stron 80-81 i zrobienie go. Jeśli jakieś słówka są trudne proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o przepisanie do zeszytu Key phrases wraz z tłumaczeniami ze strony 47 (ćwiczeniówka) (Unit 

7 -  Talking about music). 

Proszę o zrobienie Ex.1,2 str. 28 (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 

 

 

 

 

 

 

 


