
Klasa 7b grupa chłopców – 21.04.2020 

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 
pop  
rock 
hip-hop 
rap 
electronic 
reggae 
folk 
hard rock 
heavy metal 

piano 
violin 
drums 
guitars 
bass 
keyboards 
 

lyrics 
fans 
concert 
hits 
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 

Klasa 7b grupa chłopców – 22.04.2020 

Lesson 

Topic: Interpretowanie tekstu piosenek – ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 82. Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je przetłumaczyć za 

pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 82 (podręcznik). Przeczytaj tekst piosenki i odpowiedz na pytania „Laila” 

lub „Sam”.  
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Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 82 (podręcznik). Przeczytaj ponownie piosenkę i komentarze. Napisz 

prawda lub fałsz. Wyjaśnij swoje odpowiedzi za pomocą fragmentów z piosenki. 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 82 (podręcznik). Należy uzupełnić zdania słowami, które w tekście są 

oznaczone na niebiesko. Dla ułatwienia podaję tłumaczenia tych słówek: 

bright – jasny 

voice – głos 

reality – rzeczywistość 

hit – hit, przebój 

star – gwiazda (popularna osoba) 

Proszę o zrobienie Ex.1,2 p. 30 (ćwiczeniówka). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je przetłumaczyć 

za pomocą słownika internetowego. 

 

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 – 24.04.2020 

Lesson 

Topic: Zastosowanie konstrukcji „bo going to” i „will” do mówienia o swoich planach i 

przewidywaniach dotyczących przyszłości.  

Ex. 1 p. 83 (podręcznik) (Proszę przepisać do zeszytu): 

1. I’m going to be famous. (Będę sławna) 

2. I’m not going to think about the wrongs and the rights. (Nie będę myśleć o tym co dobre albo 

złe) 

3. We’re going to have cool keyboard and bass. (Będziemy mieli super keyboard oraz basy) 

We use „be going to” when we talk about plans and intentions. („Be going to” używamy do 

robienia planów i wyrażania intencji).  

 

Przypomnienie: 

„be going to” 

Twierdzenie: I am + going to + podstawowa forma czasownika 

You/we/you/they are + going to + podstawowa forma czasownika 
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He/she/it is + going to + podstawowa forma czasownika 

Przeczenie: I am not (I’m not) + going to + podstawowa forma czasownika 

You/we/you/they are not (aren’t) + going to + podstawowa forma czasownika 

He/she/it is not (isn’t) + going to + podstawowa forma czasownika 

 

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 83 (podręcznik). Przestudiuj informacje w tabeli i uzupełnij zdania w 

zeszycie. (twierdzenia lub przeczenia konstrukcji „be going to”).  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 83 (podręcznik). Napisz zdania o swoich planach i planach znajomych. 

Używaj zdań twierdzących i przeczących konstrukcji „be going to” i pomysłów z tabeli. 

 

Ex. 4 p. 83 (podręcznik). Spójrz na przykłady. Które zdanie jest planem, a które przewidywaniem? 

(Proszę przepisać do zeszytu): 

1. Plan (Do wyrażania planów używamy konstrukcji „be going to”). 

2. Prediction (Do przewidywania przyszłości, tego co naszym zdaniem się wydarzy używamy 

czasu Future Simple will + czasownik). 

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 83 (podręcznik). Uzupełnij zdania „be going to” lub „will” i 

czasownikami w nawiasach.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 28 (ćwiczeniówka). Przykład: 

1. The tickets are going to cost £15. 

2. The theatre isn’t going to open at 7.30. 

Ex. 4 p. 28 (ćwiczeniówka). Podaję rozwiązane zadanie, abyście lepiej zrozumieli temat: 

1. She will feel 

„I think” wskazuje na „will+czasownik”, jest to przewidywanie przyszłości na podstawie tego, 

co ktoś uważa 

2. will win 

„prediction” oraz „I think” wskazują na „will+czasownik+, jest to przewidywanie przyszłości 

na podstawie tego, co ktoś uważa 

3. won’t like  

„I’m sure” wskazuje na „will+czasownik” jest to przewidywanie przyszłości na podstawie 

tego, co ktoś uważa 

4. are going to play  

Wydarzenie zaplanowane na konkretny dzień 

5. I‘m not going to watch 

Czyjeś plany na wieczór. 

 

 

 

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 
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