
Klasa 7c – 27.03.2020 

Lesson 

Topic: Pisanie bloga z zastosowaniem trybu rozkazującego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 75 (podręcznik) Przeczytaj blog Mayi. (Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek 

tłumaczymy je w słowniczku internetowym). Następnie na jego podstawie odpowiadamy na pytania: 

Dlaczego Maya napisała ten post na blogu? Dla kogo są informacje na tym blogu? Jakie porady daje 

Maya na temat pracy w szkole? 

Podaję przykładowe odpowiedzi, dla sprawdzenia: 

Maya wrote this post to help other students survive at school and enjoy it.  

The note is for other students, who may be new at their schools. 

She advices students not to get behind with their work, pay attention in class and do their 

homework.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 75 (podręcznik) Należy uzupełnić kluczowe frazy słówkami z bloga. Proszę 

nauczyć się ich znaczenia. Tłumaczenia key phrases są w ćwiczeniówce na stronie 47.  

Ex. 3 p. 75 (podręcznik) Należy uzupełnić rady wyrażeniami z tekstu. Podaję te wyrażenia, proszę 

zapisać do zeszytu wraz z tłumaczeniem i nauczyć się tych zdań: 

1. Stay confident – Być pewnym siebie 

2. Dress well – Dobrze się ubierać 

3. Don’t get behind with work - Nie zwlekaj z pracą/Nie miej zaległości w pracy 

4. Don’t panic – Nie panikuj 

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 75 (podręcznik). Należy uzupełnić zdania słowami z ramki. Dla ułatwienia 

podaję tłumaczenie tych zdań:  

1. Nie bój się mówić, co myślisz. 

2. Nie martw się osobami sprawiającymi problemy.  

3. Organizuj swój czas na naukę.  

4. Nie spóźniaj się na lekcje/Nie przybywaj spóźniony na lekcje.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 26 (ćwiczeniówka) Mamy połączyć wyrażenia i później stworzyć z nich 

zdania. Pamiętajcie, że jak wyrażenie zaczyna się od not, to następnie zdanie tworzymy przy pomocy 

Don’t! Jak forma jest twierdząca to nic nie zmieniamy tylko przepisujemy połączone wyrażenie. Dla 

ułatwienia podaję tłumaczenie tych zdań: 

2.Nie spóźniaj się na lekcje.  

3.Mów po angielsku poza lekcją.  

4.Nie rozmawiaj z kolegami w czasie lekcji.  

5.Powtarzaj na sprawdziany.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 26 Należy uzupełnić tekst po zapoznaniu się ze wskazówkami w ramce. 

Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek tłumaczymy je w słowniczku internetowym.  

 

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 

 

 

 


