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Dear Students, 

Witam was w tej nowej odsłonie naszej pracy. Jest to dla nas wszystkich duże wyzwanie, ale 

wiem, że poradzimy sobie z nim wspólnie.  Od dzisiaj materiały będą zawierały materiał, 

którego jeszcze nie przerobiliśmy wspólnie w szkole. Mam nadzieję, że będzie to dla Was 

miłe doświadczenie i z uśmiechem na ustach będziecie wykonywać powierzone Wam 

zadania.  Gotowi? Zaczynamy! 

 

Dzisiejsze materiały będą podzielone na dwie części. Część pierwsza umiejętności słuchania, 

natomiast druga skupi się na funkcjach językowych. 

Zaczynamy część 1. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson: 

Subject: Listening 

W tej części będziemy ćwiczyć umiejętność słuchania. Zaczniemy od zadania na rozgrzewkę: 

https://lyricstraining.com/en/play/lady-gaga-bradley-cooper/shallow-a-star-is-born/HQjK5ofZiQ#ibc 

spróbujcie uzupełnić  tekst tej piosenki. Jeżeli nie znasz jakiegoś wyrazu warto sprawdzić 

jego znaczenie w słowniku. 

W następnym zadaniu musicie zmierzyć się z dwoma tekstami. Po odsłuchaniu nagrania 

wybierzcie poprawną odpowiedź. Zadanie wklejone jest na następnej stronie. Odpowiedzi 

prześlijcie na adres: panodangielskiegozg@gmail.com     

Link do nagrania: 

 

W tym zadaniu chciałbym abyście odsłuchali nagrania i rozwiązali quiz. 

 

http://www.elllo.org/english/0551/564-Jeff-Roommate.html - aby przejść do quizu należy wcisnąć 

zakładkę quiz pod nagraniem. Po wykonaniu zadania możecie zobaczyć swoje odpowiedzi. 

 

                                                

 

https://lyricstraining.com/en/play/lady-gaga-bradley-cooper/shallow-a-star-is-born/HQjK5ofZiQ#ibc
http://www.elllo.org/english/0551/564-Jeff-Roommate.html
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Część druga: 

W tej części będziemy ćwiczyć funkcje językowe. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subject: Language functions 

Na początku chciałbym abyście uzupełnili tabelkę wyrazami z ramki. Pierwsza cześć tabelki 

dotyczy pytania o radę, a druga udzielania rad. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i prześlijcie 

na adres e-mail z pierwej części. Zadanie wklejone jest poniżej. 
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Następne zadanie będzie wymagało od was nieco więcej pracy. W tych minidialogach brakuje 

kilku wyrazów. Spróbujcie uzupełnić je samemu. Odpowiedzi prześlijcie na adres e-mail 
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Na koniec chciałbym abyście wypełnili, krótką ankietę abym wiedział ,że wszystko było 

czytelne i zrozumiałe. Proszę podajcie swoje imiona  (bądź numer z dziennika np. IV02), 

abym wiedział kto ją uzupełnił. 

Link do ankiety poniżej: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff4LpzYwul_gm-LrIcdkALGcp1uDT-

cqdX4bfA0cNryppMqg/viewform?usp=sf_link 

Take care and see you soon! 

 


