
Klasa 6b – 07.04.2020 

 

Lesson 

Topic: Choroby i urazy.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p.89 (podręcznik). Dopasuj wyrazy w ramce do zdjęć (1-12). Proszę wypisać 

te słówka do zeszytu oraz przetłumaczyć na język polski za pomocą słowniczka na str. 127 lub 

słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p.89 (podręcznik). Uzupełnić zdania wyrażeniami z zadania 1. Dla ułatwienia 

podaję tłumaczenia tych zdań: 

1. Tata jest u dentysty. Boli go ząb (On ma ból zęba).  

2. Ostrożnie z tym nożem! Och, skaleczyłeś się! 

3. Przepraszam. Nie słyszę. Bolą mnie uszy.  

4. Eve nie może mówić. Boli ją gardło.  

5. Zjedli coś nieświeżego. Dostali bólu brzucha.  

Proszę o zrobienie Extra Steps p. 89 (podręcznik). Dopasuj połówki słów, stworzyć nazwy pięciu 

chorób lub obrażeń. 

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,4 p.38 (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 

 

 

 

Klasa 7b grupa chłopców – 07.04.2020 

Lesson  

Topic: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 6 w ćwiczeniach utrwalających.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 76 (podręcznik). Należy uzupełnić frazy słowami z ramki. Dla ułatwienia 

podaję tłumaczenia fraz: 

1. Hałasować 

2. Rozpalić ogień 

3. Zbierać owoce 

4. Zachować temperaturę ciała, nie przegrzać się  

5. Uciekać 

6. Nie ruszać się, stać nieruchomo 



Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 76 (podręcznik). Należy wybrać właściwe słowo. Jest to słownictwo z tego 

działu. Jeśli nie rozumiecie jakiś słówek proszę je przetłumaczyć za pomocą słowniczka 

internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 76 (podręcznik). Należy uzupełnić zdania poprawną formą czasowników. 

Jest to 1 tryb warunkowy. Proszę przypomnieć sobie tworzenie 1 trybu warunkowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 76 (podręcznik). Należy połączyć od 1-6 z a-f, aby powstały logiczne zdania.  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 76 (podręcznik). Należy przetłumaczyć polskie fragmenty w nawiasach na 

język angielski, aby zdania były logiczne i poprawne gramatycznie.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 76 (podręcznik). Należy uzupełnić dialog słowami i frazami z ramki. Dla 

ułatwienia podaję tłumaczenie całego dialogu: 

Rosie: Oto twoja kamizelka odblaskowa, Jamie. Upewnij się, że masz ją na sobie, kiedy jeździsz na 

rowerze.  

Jamie: OK. Mój kask wydaje się być za mały.  

Rosie: Musi być dobrze założony, żeby chronić twoją głowę.  

Jamie: Jazda na rowerze w mieście jest przerażająca.  

Rosie: Spróbuj się nie denerwować, bo nie będzie ci się podobało.  

Pamiętaj, żeby jechać prawą stroną ulicy. Nic ci nie będzie, jeśli będziesz się trzymał mnie.  

Możemy jechać? 

Jamie: Tak. 

Rosie: Zatem ruszajmy. Jedź za mną.  

 

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 – 07.04.2020 

Lesson 

Topic: SKILLS TRAINER 6 – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o materiał 

z rozdziału 6.  

Ex. 1 p. 78 (podręcznik) Proszę przepisać te wyrażenia do zeszytu i nauczyć się ich! 

have an argument – kłócić się 

survive an argument – przetrwać kłótnię 

win an argument – wygrać spór/kłótnię 

talk about a problem – przedyskutować problem 

resolve a problem – rozwiązać problem 

misunderstand somebody – źle kogoś zrozumieć 

be cross with somebody – być z kimś pokłóconym, być złym na kogoś 

be angry about something – być złym o coś  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 78 (podręcznik). Należy przeczytać tekst  i uzupełnić luki (1-4) zdaniami (a-

e). Jedno zdanie jest podane dodatkowo. Jeśli nie rozumiecie jakiś słówek proszę je przetłumaczyć za 

pomocą słownika internetowego.  

Ex. 4 p.78 (podręcznik). Podaję odpowiedzi do tego zadania, abyście mogli sobie sprawdzić. Proszę 

przepisać je do zeszytu. Należy uzupełnić drugie zdanie tak, aby miało to samo znaczenie co pierwsze. 

Należy użyć podanych słówek i nie zmieniać ich formy.  

1. You must always remember to bring your torch.  

2. You must be quiet in the park. 

3. I’m not keen on posting photos on social media.  

Podaję również tłumaczenia zdań: 

1. Nigdy nie zapominaj, żeby zabrać latarkę. 

Musisz zawsze pamiętać, żeby zabrać latarkę. 

2. Nie powinno się być głośnym w parku. 

Musisz być cicho w parku. 

3. Nie lubię wrzucać zdjęć na media społecznościowe. 

Nie lubię/nie jestem chętny żeby wrzucać zdjęć na media społecznościowe.  

 

Ex. 5 p.78 (podręcznik). Podaję odpowiedzi do tego zadania, abyście mogli sobie sprawdzić. 

Proszę przepisać do zeszytu. To zadanie dotyczy tego samego, co zadanie 4.  

 

1. I’m not mad about spending my free time indoors. 

2. I could play the piano when I was five. 

3. This car is the best car in the world.  

4. It’s important to wear a hat when you’re in the sun. 

5. You should carry a first – aid kit when you’re travelling.  

Podaję również tłumaczenia zdań: 



1. Nie lubię spędzać czasu wolnego na zewnątrz. 

Nie przepadam za spędzaniem czasu wolnego na zewnątrz. 

2. Zacząłem grać na pianinie, kiedy miałem 5 lat. 

Potrafiłem grać na pianinie, kiedy miałem 5 lat. 

3. Ten samochód jest lepszy niż jakikolwiek inny samochód na świecie. 

To jest najlepszy samochód na świecie.  

4. Powinieneś nosić kapelusz kiedy jesteś na słońcu. 

Ważne jest, żeby nosić kapelusz, kiedy jesteś na słońcu. 

5. Dobrym pomysłem jest mieć apteczkę, kiedy podróżujesz. 

Powinieneś mieć apteczkę, kiedy podróżujesz.  

 

Proszę o zrobienie Ex. 6 p.79 (podręcznik). Należy wybrać poprawną odpowiedź. 

Proszę o zrobienie Ex.7 p.79 (podręcznik). Dla każdej sytuacji wybierz poprawną odpowiedź.  

 

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 

 


