
Zadania domowe język angielski kl. 7 a - tydzień 5 

Zagadnienia dla osób, które maja problemy z łączem lub nie mogą się 

ze mną kontaktować ze względów technicznych. 

1. Lekcja  1  

 Napisz w zeszycie temat lekcji: „ Language fokus –czasowniki modalne ‘must’ i ‘should’ .” 

Zapoznaj się treścią filmów w poniższych linkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=VEJPH6bC_Fg 

https://www.youtube.com/watch?v=zgVCcFuJ3TQ 

 Zad 1. str. 73  podr. – Przeczytaj zdania i zaznacz, które ze zdań są prawdziwe oznacz 

literką(T) a te fałszywe literką (F). Sprawdź  poprawność swoich zdań z czytanką na str. 72 

podr.  

 Zad 3. str. 73 podr. W każdym zdaniu jest błąd znajdź go i zapisz prawidłowe zdanie w 

zeszycie.  

 Zad 4. str. 73 podr. W zdaniach wybierz prawidłowe wyrażenie i zapisz zdanie w zeszycie.  

 Zad 5. str. 73 podr. Popatrz na rysunki nakazów i zakazów na znaku „Safety on the beach”. Z 

podanymi wyrazami napisz zdania co wolno a czego nie wolno robić.  Zapisz pełne zdania w 

zeszycie.  

 Zad 7. str. 73 podr. Uzupełnij zdanie tak aby oznaczało to samo co pierwsze. Wykorzystaj 

wyrażenia poznane na dzisiejszej lekcji. Zrób zdjęcie i prześlij zdjęcie jako załącznik do maila 

na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do dnia 23.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

 Zadania w zeszycie ćwiczeń: ćw. 4 str. 25 

 Karta pracy language focus unit 6 – zadanie 3 i 4. 

2. Lekcja 2  

 Zapisz  temat: „Speaking – Giving instructions.” 

 Zad.1.str.74 podr. Przeczytaj dialog pomiędzy Markiem a Amy. Uzupełnij ten dialog 

wyrazami z różowej ramki. Następnie wysłuchaj nagrania (2.24) i sprawdź swoje 

odpowiedzi. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Which two items of safety does 

Mark need?  

Wszystkie nagrania do pobrania za pomocą tego linku 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

 Zad.2.str.74 podr.  Przepisz wyrażenia z key phrasesa następnie uzupełnij go brakującymi 

wyrażeniami z dialogu z zadnia 1. Wysłuchaj nagrania (2.24) i sprawdź swoje odpowiedzi. 

 Zad.3.str.74 podr.  Przeczytaj dialog  z zadania 1 na głos. 

  Zad.4.str.74 podr.  Ułóż dialog w prawidłowej kolejności. Zapisz go w zeszycie. 

Następnie wysłuchaj nagrania 2.25 i sprawdź swoje odpowiedzi. 
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3. Lekcja 3 

 Zapisz  temat: „Writing a blog.” 

 Zad.1.str.75 podr. Przeczytaj blog Maya Mills. Udziel odpowiedzi na pytania: 

Why did Maya write this blog? 

Who is the information in this blog for? 

What advice does Maya give about school work?  

Zapisz odpowiedzi pełnym zdaniem w zeszycie. 

 Zad.2.str.74 podr.  Przepisz wyrażenia z key phrasesa następnie uzupełnij go brakującymi 

wyrażeniami z blogu Maya z zadnia 1.  

 Zapoznaj się z regułą tworzenia trybu rozkazującego w języku angielskim: 

http://www.angielski.slowka.pl/gramatyka,tryb-rozkazujacy-imperatives,m,1237.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TvpQmctJKMo 

https://www.youtube.com/watch?v=AdwGQONVTPU 

  Zad.4.str.75 podr. Napisz zdania w trybie rozkazującym. Wykorzystaj czasowniki z ramki. 

  Zad.5.str.75 podr. Napisz swojego bloga pod tytułem „How to survive homework. – Jak 

przetrwać pracę domową.” 

Udziel odpowiedzi na pytania tak aby powstał spójny i logiczny tekst: 

Jakie problemy maja uczniowie z pracą domową? Kiedy powinno się odrabiać pracę 

domową? Co powinieneś robić gdy jest ona zbyt trudna? Gdzie możesz poszukać pomocy 

w wykonaniu pracy domowej? Czy powinno się odrabiać prace domową w weekend? 

Wzoruj się na blogu Mai. Użyj Trybu rozkazującego, zdań z czasownikiem modalnym 

should/shouldn’t,  zdań w pierwszy okresie warunkowym.  Użyj od 80- 120 sów. Napisz pracę 

w formie elektronicznej (Word, notanik, treść maila) i prześlij jako załącznik do maila na 

adres: izabela.kopiecka@wp.pl do dnia 23.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

 

Na razie to tyle. Za tydzień kolejne zadania. Czekam na wasze maile z niecierpliwością.  

 

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila izabela.kopiecka@wp.pl 

w godz.8-15.  

 

 

Good luck. Stay in good health. 
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