
Zadania domowe język angielski kl. 7 a - tydzień 3 

1. Lekcja  1  

 Napisz w zeszycie temat lekcji: „ Language fokus – will and won’t in the first 

conditional.” 

 Zad 1. str. 71  podr. – Połącz połówki zdań w logiczną całość. Sprawdź  poprawność 

swoich zdań z czytanką na str. 70 podr.  

 Zad 2. Str. 71 podr. Pierwszy okres warunkowy – first conditional. First conditional, 

czyli pierwszy okres warunkowy (tryb warunkowy), służy do mówienia, spekulowania 

o przyszłości. 

https://www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/first-conditional 

https://www.youtube.com/watch?v=-3y6G8Pujcw 

Zad 3. Str. 71 podr. W zdaniach wybierz prawidłowe wyrażenie i zapisz zdanie w 

zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij jako załącznik do maila na adres: 

izabela.kopiecka@wp.pl. Nie zapomnij się podpisać. 

 Zad 4. Str. 71 podr. Ułóż wyrazy w takiej kolejności aby powstały pytania w I okresie 

warunkowym. Zapisz je w zeszycie. 

 Zad 5. Str. 71 podr. Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski. Zapisz pełne 

zdania w zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij zdjęcie jako załącznik do maila na adres: 

izabela.kopiecka@wp.pl. Nie zapomnij się podpisać. 

2. Lekcja 2  

 Zapisz  temat: „Vocabulary and listening – survival equipment.” 

 Zad.1.str.72 podr. Przepisz wyrazy do zeszytu zgodnie z numeracją na rysunku.Za 

pomocą internetowego słownika przetłumacz wyrazy.  Posłuchaj nagrania (2.21) i 

sprawdź swoje odpowiedzi. 

Wszystkie nagrania do pobrania za pomocą tego linku 

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

Nie zapomnij się nauczyć słówek.  

 Zad.2.str.72 podr.  Przeczytaj tekst „Desert challenge” i wypisz wyrazy z ćw. 1, 

których  będzie potrzebowała osoba udająca się na tą wyprawę.  

 Zad.3.str.72 podr.  Wysłuchaj nagrania (2.22)  i zapisz nazwy przedmiotów, które 

będą potrzebne Kay Freeman . 

 Zad.4.str.72 podr.  Wysłuchaj nagrania 2.22 i wybierz prawidłowe dokończenie zdań. 

 Praca domowa: Karta pracy language focus unit 6, którą otrzymacie jako odpowiedź zwrotną 

na nadesłane mailem zdjęcia prac w zeszycie. Kartę pracy należy wydrukować i uzupełnić  i 

trzymać w zeszycie do jęz. angielskiego. 
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3.  Lekcja 3 

 Spotkanie na skype. W piątek 3.04.2020 o godz. 8.55 

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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