
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: „Review unit 6 .” 

 Zad 1. str. 76  podr. Uzupełnij wyrażenia prawidłowym czasownikiem z ramki. Zapisz odpowiedzi  w 

zeszycie.  

  Zad 2. str. 76  podr. Przeczytaj tekst i uzupełnij go jednym wyrazem. Zapisz odpowiedzi a,b lub c w 

zeszycie. 

 Zad 3. str. 76 podr. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Zastosuj Pierwszy okres warunkowy. 

 Zad 4. str. 76 podr. Połącz połówki zdań tak aby tworzyły logiczną całość.  Zapisz zdania w zeszycie. 

 Zad 5. str. 76 podr. Przetłumacz fragmenty zdań z języka polskiego an angielski. Napisz dania w 

zeszycie.  

 Zad 6. str. 76 podr. Przeczytaj dialog i uzupełnij go wyrażeniami z ramki.  

 Zad 7. str. 76 podr. Wysłuchaj nagrania 2.26 i zaznacz prawidłową odpowiedź do każdego zdania. 

Zapisz a,b lub c. 

Wszystkie nagrania do pobrania za pomocą tego linku 

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

 

 Karta pracy language  focus three star unit 6. (dostępna na końcu zagadnień) 

 Lekcja 2  

 Zapisz  temat: „Skills trainer unit 6.” 

 Zad.1.str.78 podr. Przeczytaj wyrażenia z ramki i znajdź ich znaczenie w słowniku internetowym. 

Zapisz w zeszycie. 

 Zad.2.str.78 podr. Przeczytaj Wskazówkę.  

 Zad.3.str.78 podr.  Uzupełnij tekst w zadaniu 3  brakującymi zdaniami a-e. Jedno zdanie nie 

pasuje do żadnej luki. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie. 

  Zad.4.str.78 podr. Przeczytaj Wskazówkę. Następnie uzupełnij drugie zdanie tak aby oznaczało 

to samo co pierwsze. Wykorzystaj wyrazy napisane drukowanymi literami. Nie zmieniaj tych 

wyrazów. Zapisz zdania w zeszycie w zeszycie.  

 Zad.5.str.78, 79 podr. Uzupełnij drugie zdanie tak aby oznaczało to samo co pierwsze. 

Wykorzystaj wyrazy napisane drukowanymi literami. Nie zmieniaj tych wyrazów. Możesz użyć 

maksymalnie  4 słowa.  Zapisz zdania w zeszycie w zeszycie.  

 Zrób zdjęcie i prześlij jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do dnia 

30.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:izabela.kopiecka@wp.pl


 Wykonaj zadania 1,2, 3,4, 5,6 str. 27 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie 6 należy napisać w formie 

elektronicznej. Użyj od 80- 120 sów. Prześlij jako załącznik do maila na adres: 

izabela.kopiecka@wp.pl do dnia 30.04.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

 

Lekcja 3 

 Zapisz  temat: „Skills trainer  - exercises.” 

 Zad.6.str.79 podr. Przeczytaj Wskazówkę. Następnie wybierz prawidłową odpowiedź do 

sytuacji. Zapisz odpowiedź w zeszycie.   

 Zad.7.str.79 podr. Wybierz prawidłową odpowiedź do sytuacji. Zapisz odpowiedź w zeszycie.   

  Zad 8.str.79 podr. Przeczytaj Wskazówkę. W każdym zdaniu błąd. Zapisz zdania bez błędów w 

zeszycie 

 Zad.9.str.79 podr. Przeczytaj polecenie do zadania. Następnie napisz wpis na blogu.  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 30.04.2020. 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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LANGUAGE FOCUS • Unit 6  

 

 

 

 

 

1 Complete the dialogue with ’ll / will or won’t. Write 

definitely and probably in the correct place. 

Sue Do you think Zack 1  
 

 

3 Write the conditional questions. Then write true 

answers for you. 

1 what / you do / if / it be sunny / on Sunday? 

come to my party on Saturday?       

Maria Yes, he 2  (definitely)    ? 

come to the party. Don’t worry.      

Sue What about his sister? 

Maria Sorry, but she 3 

2 if / you not see / your friends on Saturday / 

what / you do? 

(definitely) be here. She’s going to stay in     

Paris for another week.  ? 

Sue Do you think Zack 4 

phone us when he’s leaving Paris? 

Maria Don’t worry. He 5 

3 what / your teacher do / if / you arrive late / 

for class tomorrow? 

(definitely) be here on Saturday evening.    

Sue What time?    

Maria He said nine o’clock.   ? 

Sue Oh dear! 6  he be in    

time for the party? 

Maria Yes, of course. I 7 meet 

4 if / you miss / the bus / what you do? 
 

him at the station.   ? 

Sue How 8 you get from 

 
 
 

 
 

I promise! 

 
2 Match 1–6 with a–f to make a sequence. Then 

complete the sentences with the correct form of 

the verbs. 

1 If it  (rain), 

2 If she  (not go) out, 

3 If she  (watch) Star Pops, 

4 If she  (want) to be a pop star, 

5 If she  (not practise) every day, 

6 If she  (not improve), 
a) she  (need) to practise every day.    

b) she  (want) to be a pop star.    

c) she  (not go) out. 

d) I  (get) a headache! 

e) she  (watch) Star Pops. 

f) she  (not improve). 
 
 
 

 

4 Think about your school. Write a paragraph about 

what you have to do and what you can’t do. Give 

advice about things that are a good idea. 

Use must / mustn’t and should / shouldn’t. 

 

 

 

 

 

 the station to the party? 5 what / you study / if / you go to university? 

Maria My dad 9  (probably)     

 drive us in his car.     ? 

Sue Are you sure?   

Maria Relax. We 10  be late.   
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