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Dear Students, 

mam nadzieję, że poprzedni zestaw nie sprawił wam za dużych trudności. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy przesłali swoje odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby wysłać rozwiązane 

zadania na mój adres e-mail.  

Nawiązując do ostatniego zestawu podaję prawidłowe odpowiedzi do zadań: 

Część 1: 

zadanie 1. 

1, science, 2. IT, 3. Polish, 4. Maths, 5. Art, 6. Geagraphy, 7. PE, 8. Music, 9. History, 10. 

English 

zadanie 2.  

1. music, 2.maths, 3.art, 4. history, 5. geography 

Część 2. 

zadanie 1. 

1. mocy, 2. przykro, 3. martw, 4. porozmawiać 

Zadanie 2 

:  

Dzisiejsze materiały będą podzielone na dwie części. Część pierwsza będzie dotyczyła 

nowego dialogu między uczniem, a nauczycielem. Druga część będzie o systemie edukacji w 

Wielkiej Brytanii. 

Zaczynamy część 1. 
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Podczas tej części będziemy ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem, poznamy nowe 

słownictwo i popracujemy nad poprawną wymową. 

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji: 

Lesson 

Subject: At school. 

Dialog nad, którym będziemy pracować możecie otworzyć pod tym linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1DSkgj_PVWeTZqpNgStVC1tlE-C63byW4 

Patrząc na obrazek spróbuj odgadnąć co się dzieje na poszczególnych obrazkach.  

Posłuchaj nagrania i w zeszycie zapisz czy w pierwszych linijkach osoby mówią MUST czy 

MUSTN'T 

Link do nagrania: 

https://drive.google.com/open?id=10uVx6_sA5AbBn6iquFUsFePYsGWCkvJ1 

Przeczytaj dialog kilka razy. Możesz też powtarzać za lektorem. 

W zeszycie zapisz: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Czasownik MUST oznacza ,że muszę coś zrobić. Czasownik MUSTN'T oznacza, że czegoś 

mi nie wolno.  

You must be on time! - Musisz być na czas! 

You mustn't run in class. - Nie wolno Ci biegać po klasie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przepisz podane zdania i uzupełnij je wyrazami z dialogu powyżej. 
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Jako zadanie domowe chciałbym abyście uzupełnili podane wyrażenia, a następnie 

uzupełnili tabelkę. 

Zadanie proszę abyście przesłali na mój adres: 

panodangielskiegozg@gmail.com 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Część 2: 

Lesson 

Subject: Around the world. 

Podczas tej części będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

Materiał nad, nad którym będziemy pracować znajduje się pod tym linkiem: 
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https://drive.google.com/open?id=1DUin6vRlJACiJsg21qxA79uxg8-BwgRC 

Czytając tekst, postarajcie się nadać każdemu fragmentowi odpowiedni tytuł. Propozycje 

podane są nad tekstem. 

Po skończonym zadaniu odsłuchać nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. 

Link do nagrania: 

https://drive.google.com/open?id=1x466wTJ7IFaVf9M3-imfxhaVt7-TXYyV 

Do zeszytu zapisz wyrazy z ramki oraz ich tłumaczenie, jeżeli w tekście pojawiły się wyrazy, 

których nie znasz również zapisz je w zeszycie. 

 

Jako zadanie domowe chciałbym abyście odpowiedzieli na poniższe pytania: 

 

Zadanie proszę abyście przesłali na mój adres: 

panodangielskiegozg@gmail.com 

Take care and see you soon! 

 - zadania oznaczone tym symbolem należy przesłać na mój adres e-mail 

 


