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Dear Students,        16.04.2020, Zielona Góra 

 

Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że każdy z was naładował swoje 

baterie i jest gotowy na nowy zestaw. 

Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przesłali wypełniony sprawdzian. Jeżeli ktoś jeszcze 

tego nie zrobił proszę jak najszybciej uzupełnić zadania i przesłać je do mnie na e-mail.                  

Z racji tego, że jeszcze czekam na kilka sprawdzianów nie będzie dzisiaj podanych rozwiązań 

do zestawu ze sprawdzianem. 

Odpowiedzi do zestawu 7: 

Zadanie 1:    zadanie 2: 

             

Dzisiaj nasze spotkanie podzielone jest na dwie części. W I części poznamy w jaki sposób 

podać ilość rzeczowników za pomocą some//a lot of. A w II części skupimy się na 

słownictwie związanym z jedzeniem. Po tym zestawie będziecie umieli posługiwać się 

wyrazy some, oraz a lot of oraz bez problemu nazwiecie jedzenie w języku angielskim. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subject: There's some ice cream. 
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Zanim przejdziecie dalej obejrzyjcie ten krótki film. Zwróćcie uwagę na zależność miedzy 

wyrazami a/an a some/ a lot of i liczbą rzeczownika. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=PE--

koVpvbM&list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS&index=13  

Notatka do zeszytu: 

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

 

Wyrazów a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. 

Wyrazu some używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. 

Wyrazu a lot of używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi. 

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

Zadanie 1. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PE--koVpvbM&list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=PE--koVpvbM&list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS&index=13
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Zadanie 2. 

 

Zadanie domowe . Popatrz na obrazki i popraw zdania. (termin 21.04.2020r. 

godzina 12.00) 
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W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subject: I love smoothies 

Zadanie 1. 

 

Link do nagrania: 

 

https://drive.google.com/open?id=18ReG0whQkn1IluzucIIKfkwMEEjV9PBN 

Zadanie 2. Przeczytaj tekst i na jego podstawie uzupełnij tabelę. 
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Zadanie domowe. Wykreśl jeden niepasujący wyraz. (termin 21.04.2020r. 

godzina 12.00) 

 

 

Take care and see you soon! 

 


