
25.03.2020 
1.Klasa VIIIc- Travel and transport-cwiczenia leksykalne. 
Do zrobienia są ćwiczenia 2,3,4a,4b str.86 (do zeszytu) 
Ćwiczenie 5, 6, 7 str.87 (same odpowiedzi do zeszytu). 
Tłumaczymy zdania na ocenę i wysyłamy do 27.03.(piątek) zdania umieściłam na grupie klasy 
VIIIc. 
 
2.Klasa Vc-Giving opinions- praca z tekstem ,układanie dialogu. 
do zrobienia w zeszycie są zadania 1,3,4 i 6 str.67. Układamy dialog i wysyłamy do piątku 
27.03. 
3.Klas Va- Revision-powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rodziału 5. 
Uczniowie wykonują następujące ćwiczenia 1,2,3,4 str.73, cwiczenie 1,,3 str.74 oraz 
cwiczenie 1,2 str.75 
4.klasa Ia- My favourite food- making a poster. 
Uczniowie przygotowują plakat podsumowujący rozdział I like ice-cream i wysyłają mi jego 
zdjęcie do piątku 27.03 
Cwiczymy słowka związane z jedzieniem ( linki do piosenek podałam na grupie klasy Ia) 
 
26.03.2020 
 1.Klasa Va- My town introduction unit 6-wprowadzenie do rozdziału. 
Uczniowie wykonują w zeszycie następujące cwiczenia 1,2,3,4 str.77. 
Proszę o przesłanie zdjęć zrobionych zadań z czasowników modalnych które umieściłam na 
grupie klady VA 
2.Klassa VI d- My own TV chanel- praca z tekstem. 
Czytamy czytanke cwiczenie1 str.70 nagrywamy się podczas czytania i wysyłamy do mnie do 
piątku 27.03. 
Cwiczenie5 str.71 odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. 
3.Klasa VIa-My own TV chanel-praca z tekstem 
My own TV chanel- praca z tekstem. 
Czytamy czytanke cwiczenie1 str.70 nagrywamy się podczas czytania i wysyłamy do mnie do 
piątku 27.03. 
 
4.Klasa VIa- Konsultacje z wychowankami. 
 
5.Klasa Vb-Giving opinions-praca z tekstem, układanie dialogu. 
Proszę o zapisanie notatki ze stopniowania przymiotników która jest umieszczona na grupie 
klasy Vc. 
Proszę o przeczytanie tekstu cwiczenie 1 str. 67, zrobienie w zeszycie cwiczenia 3, 4 str 67 
oraz cw.6 str.67. 
Proszę ułożony dialog z powyzszego cwiczena zapisac w zeszycie i przesłać mi do piątku 
27.03. 
6.Klasa Vc- Superlative adjectives-stopień wyższy przymiotników. 
Proszę o zapisanie notatki ze stopniowania przymiotników która jest umieszczona na grupie 
klasy Vc. 
Cwiczenie 1 tabelke przepisujemy do zeszytu, cwiczenie 2 str.68 robimy w zeszycie.Proszę o 
zrobienie cwiczeń ze  
stopniowania przymiotników umieszczone na grupie klasy VC i przesłanie mi do piątku 27.03. 



7.Klasa VIIIb-Revision Unit 7-powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 7. 
Do zrobienia w zeszycie są następujące zadania z podręcznika w ramach powtórzenia 
rozdziału 7, cwiczenie 1,2,3,4,6 str.80 
 Tłumaczymy zdania na ocenę i wysyłamy do 27.03.(piątek) zdania umieściłam na grupie 
klasy VIIIb 
 
27.03.2020 
1.Klasa VIIIb-Podrózowanie i turystyka -wprowadzenie do rodziału 8. 
Do zrobienia w zeszycie są następujące zadania z podręcznika cwiczenie 3 str 82 oraz 
cwiczenia  4,5,6 str.83 
Przesyłamy zadania ze stopniowania przymiotnikó które umieściłam na grupie klay VIIIb (do 
27.03 piątek) 
2.Klasa VIa- My favourite film -writing, pisane recenzji filmu. 
Do zrobienia są cwiczenia 7,8 str 80 odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. 
Przesyłamy cwiczenia z czasowników modalnych umieszczone na grupie klasy VIa. 
3.Klasa VIIIc-Giving direction-znajomosc funkcji językowych. 
Do zrbienia są cwiczenia 2,3,5 str.88.Przyswajamy słwka z rozdziału (Bnk słowek strona 91) 
Przesyłamy zadania ze stopniowania przymiotnikó które umieściłam na grupie klay VIIIc (do 
27.03 piątek) 
4.Klasa VB-Superlative-stopień wyższy przymiotników. 
Proszę o zapisanie notatki ze stopniowania przymiotników która jest umieszczona na grupie 
klasy Vc. 
Cwiczenie 1 tabelke przepisujemy do zeszytu, cwiczenie 2 str.68 robimy w zeszycie.Proszę o 
zrobienie cwiczeń ze  
stopniowania przymiotników umieszczone na grupie klasy Vb i przesłanie do mnie. 


