
Hello Students! 

Przed nami dalszy ciąg nauki zdalnej, jednak pamiętajcie, że od dzisiaj pracujecie na oceny.  

Poniżej znajdziecie tematy do zrealizowania w bieżącym tygodniu.  W miarę możliwości będę 

proponować Wam przydatne materiały, jednak podstawą do naszej pracy pozostaje podręcznik. 

 

26.03.2020 

1. Topic: Revision. Unit 6. 

 

Powtarzamy materiał z działu 6. W zeszłym tygodniu prosiłam, żebyście opracowali sobie słownictwo 

z lekcji 1 działu 6 „Everyday invention”. (Zapiszcie je w zeszycie). Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, 

proszę nadrobić zaległości.  

Dla przypomnienia lista niektórych domowych urządzeń poniżej. Wiele innych macie w podręczniku. 

 

Household appliances (devices). 

 

 

Obejrzyjcie również filmik i powtórzcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=jt9OpK38n_0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jt9OpK38n_0


2. Topic: Gateway to matura. 

Na drugiej lekcji wykorzystacie słownictwo z poprzednich lekcji do opracowania krótkich wypowiedzi 

przydatnych do matury. 

 

Exercise 1. 

Describe the picture. (Opiszcie obrazek. Użyjcie jak najwięcej nazw sprzętów oraz przyimków miejsca 

– prepositions of place).  

https://previews.123rf.com/images/svetlam87/svetlam871711/svetlam87171100810/90442581-

kitchen-interior-with-table-stove-cupboard-dishes-appliances-and-fridge-flat-design-.jpg 

 

Dla przypomnienia prepositions of place: 

https://www.woodwardenglish.com/wp-content/uploads/2019/09/prepositions-of-place-in-

english.jpg 

 

Exercise 2. 

Answer the questions:  

1. Which household appliance do you find the most important in life and why? 

 

2. Which technology device do you use the most and why? 

 

 

Oba zadania będą podlegać ocenie. Zróbcie je w zeszycie, a potem wyślijcie mi na mojego maila  

mchruscicka80@gmail.com do końca tego tygodnia. 

 

 

 

27.03. 

 

1. Topic: Sports and equipment. 

Rozpoczynamy następny dział, 7 o sporcie. Proszę opracować słownictwo z 1 lekcji tego rozdziału, tak 

jak robimy to zazwyczaj. Zapiszcie słówka w zeszycie, a następnie zróbcie ćwiczenia. 

Przydatne materiały dla Was: 

https://en.islcollective.com/preview/201203/f/sports-equipment_19806_1.jpg 
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Na koniec zróbcie quiz. Wydrukujcie tę stronę, wklejcie do zeszytu, zaznaczcie poprawną odpowiedź. 

Jeśli nie macie drukarki wpiszcie zdania do zeszytu z wybraną odpowiedzią.  

 



2. Topic: What’s your favourite sport? 

 

Temat, który często się powtarza, ale nie bez powodu, bo takie pytanie możecie usłyszeć na maturze 

ustnej. 

 

Proszę, aby każdy z Was odpowiedział na to pytanie, argumentując odpowiedź. A więc dorzucamy 

jeszcze pytanie „Why?”. Zróbcie zadanie w zeszycie. I zdjęcie – dla mnie 

 

 

Mam nadzieję, że podane przeze mnie informacje są jasne. Na początku każdego tygodnia 

dostaniecie tematy lekcji na cały tydzień wraz z objaśnieniem – 2 lekcje na czwartek i 2 lekcje na 

piątek, tak jak w planie lekcji. Zapisujcie to w taki sam sposób w zeszytach: lekcja, data, temat, pod 

spodem notatki i ćwiczenia. Niektóre zadania odeślecie mi na pocztę, a czasem wyślecie zdjęcie 

zadania na Messengera.  

Jeśli macie jakieś pytania to piszcie ( mail lub Messenger). 

 

         Good luck!  

                    Marta Chruścicka 

 

 

 


