
Klasa 1 

Wtorek, 23.06.2020 i czwartek, 25.06.2020 

Witajcie, 

już macie podręczniki oddane, ale zostały Wam jeszcze ćwiczenia. Dla utrwalenia nazw zwierząt i 

zabawek, jakie poznaliśmy wykonajcie zadania na stronach 64 - 67. Zadanie  9 - nazwy zwirząt piszecie 

po śladzie, następnie łączycie postacie ze zwierzętami. Zadanie 10 - jak już mamy wykonane zadanie 9 

widzimy jakie zwierzęta mają Mickey i Minnie. Wtedy każde z nich może powiedzieć jakie ma zwierzątko, 

używając słów: "Ja mam...", czyli I've got... Zadanie 11 - napiszcie po śladzie nazwy zwierząt. 

Przypominam: bird - ptak, horse - koń, duck - kaczka, dog - pies. Popatrzcie na rysunki i wybierzcie, która 

osoba (1, 2 lub 3) mogła powiedzieć zdania. Zadanie 12 - przeczytajcie wyrazy w ramce. Pod ramką 

znajdują się 3 ilustracje przedstawiające pewne grupy. Walizka piknikowa, czyli co zabierzemy ze sobą na 

piknik czyli jedzenie, klatka dla zwirząt, czyli wpiszemy pod nią nazwy zwierząt, pudełko na zabawki, czyli 

wpisujecie nazwy zabawek z ramki. Zadanie 13 - na rysunkach przedstawione są zwierzęta hodowlane (i 

te zwierzęta zakreślcie na zielono) i takie, których nie spotkamy na farmie (zakreślcie je na czerwono). 

Przypomnijcie sobie ich nazwy: zebra, horse, sheep, cow, pig, hippo, lion, chicken, bird. Zadanie 14 - 

połączcie kropki i powiedzcie co to za zwierzęta, używając słów: It's a...... (to jest....). Zadanie 15 - 

przyporządkujcie nazwy zwirząt do odpowiedniej cyfry. Zadannie 16 - odszukajcie z tyłu książki 

odpowiednie naklejki i sami oceńcie czy potraficie nazwać zwierzęta przedstawione na rysunku. Dla 

chętnych!!! Możecie wykonać zadania z kart pracy, które macie. Udanych wakacji!!! 

 

Klasa 4 

Poniedziałek, 22.06.2020 

Subject: Checking for grammar mistakes. 

Na dzisiaj zróbmy ostatnie zadanie z podręcznika zanim go oddamy do szkoły. Na stronie 116 zadanie 6. 

Mamy tutaj cztery zdania napisane z błedami, które są podkreślone.Poprawcie je pamiętając o użyciu 

końcówki -ing z czasownikiem po słowach like, love, hate; jak również pamiętajcie o czasie Present 

Simple, że do trzeciej osoby dodajemy -s do czasownika. W zeszycie ćwiczeń na str. 73 wykonajcie 

zadanie 4, gdzie również należy poprawić błędy w podkreślonych wyrazach, może brakuje litery a może 

jest wstawiony nie właściwy wyraz. 

Wtorek, 23.06.2020 

Subject: Utrwalenie wiadomości unit 8. 

W ćwiczeniach wykonajcie zadania na str. 74 i 75. Są to zadania związane z unitem 8, czyli słownictwo: 

sport, zdrowe nawyki, gramatyka: czasowniki love, like, hate z formą -ing, zaimki w funkcji dopełnienia 

(she - her),  pytania szczegółowe, speaking: rozmowa o pogodzie.  



Środa, 24.06.2020 

Subject: Skills revision. 

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania na str. 76 i 77 bez zadania z nagraniem. I kończąc zadania na ten 

tydzień, życzę wam udanych wakacji!!! 

 

Klasa 5 

Poniedziałek, 22.06.2020 

Subject: An invitation - zaproszenie 

Zanim pożegnacie się z podręcznikami i odniesiecie je  do szkoły wykonajcie na dzisiaj ostatnie zadanie z 

podręcznika na str. 116. Zobaczcie w zadaniu 4 na zaproszenie. Jakie informacje zawiera takie 

zaproszenie. Po pierwsze informacja na jakie wydarzenie jest to zaproszenie, następnie data i czas, 

miejsce, prośba o odpowiedź oraz inne informacje, np co przynieść, o której godzinie dane wydarzenie 

się kończy. Mając na uwadze te wszystkie informacje wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 i 4 na str. 

73. 

Środa, 24.06.2020 

Subject: Check yourself - sprawdzenie wiadomości. 

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania na str. 74 i 75. Sa to zadania utrwalające wasze wiadomości z 

unitu 8. Słownictwo: rodzaje wydarzeń, liczby porządkowe, gatunki muzyczne; gramatyka: zwrot 'be 

going to', tworzenie  pytań; speaking: planowanie spotkania. Udanych wakacji!!! 

 

Klasa 7 

Poniedziałek, 22.06.2020 

Subject: Adjectives with preposition 

Zanim oddacie książki do szkoły wykonajcie jeszcze ostatnie zadania na str. 101. Popatrzcie na zadanie 2. 

Przeczytajcie tekst i zwróćcie uwagę na przymiotniki: good/bad, crazy, keen, afraid, fond, hopeless, 

brilliant, interested. Połączone są one z przyimkami. Zapamiętajcie, który przymiotnik łączy się z którym 

przyimkiem i znajcie ich znaczenie. Po tych frazach występuje czasownik z końcówką -ing, np. Arek is 

crazy about talking. Wykonajcie zadanie 5 - gdzie musicie wybrać odpowiedni przyimek. Dla utrwalenia 

wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 95.    

Środa, 24.06.2020 

Subject: Check yourself - sprawdzenie wiadomości. 



W zeszycie ćwiczeń na str. 96 wykonajcie ćwiczenia sprawdzające słownictwo: nazwy zawodów, praca i 

jej rodzaje, szkolnictwo; gramatyka: użycie will dla określenia przyszłości, pierwszy tryb warunkowy. 

Udanych wakacji i miłego odpoczynku bez zdalnego nauczania!!! 

 

Klasa 8a 

Poniedziałek, 22.06.2020 

Subject: Powtórka unit 12. 

Ostatni raz popracujcie z podręcznikiem na str. 134. Wykonajcie zadania. 

Wtorek, 23.06.2020 i Czwartek, 25.06.2020 

Subject: Podsumowanie wiadomości - nauka i technika. 

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń z unitu 12, str. 63 - 67. Możecie je wysłać na maila w celu 

sprawdzenia samych siebie i nawet dokonania samooceny, na ile opanowaliście materiał z unitu 12. 

Udanych wakacji i sukcesów w szkole średniej!!! 

 

Klasa 8b 

Poniedziałek, 22.06.2020 i Wtorek, 23.06.2020 

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń z unitu 12, str. 63 - 67. Możecie je wysłać na maila w celu 

sprawdzenia samych siebie i nawet dokonania samooceny, na ile opanowaliście materiał z unitu 12. 

Udanych wakacji i sukcesów w szkole średniej!!! 

 


