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1.Klasa Va-  Zapisujemy temat -Giving directions. Słuchamu dialogu/ czytamy dialog cwiczenie 1 

str.79, przerysowujemy do zeszytu rysunki z cwiczenia 2 str.79 i je podpisujemy tak jak w cwiczeniu. 

Tłumaczymy wyrazenia na język polski. Wykonujemy cwiczenie 7 str.79 w zeszycie układamy dialog 

na wzór dialogu z cwiczenia 1 zmieniając wyrazy na niebiesko poproszę o wysłanie do mnie w 

wiadomości napisany dialog. 

2.Klasa VId- Zapisujemy temat lekcji - Shopping -introduction Unit 6- Wykonujemy cwiczenie 1 str.75. 

Przepisujemy wyrazy do zeszytu łacząc je z odpowiednim numerem na obrazku,  tłumaczymy je na 

jezyk polski w zeszycie ( na koncu podrecznika wszystkie słówka są przetłumaczone UNIT6) 

Wykonujemy cwiczenie 2 w zeszycie, zapisując same odpowiedzi. Wykonujemy cwiczenie 5 str.75, 

zapisujmey 5 nazw sklepów i wypisujemy przedmioty jakie w nich możemy kupić.  Proszę o przesłanie 

do mnie tylko cwiczenia 1str.75 

3.Klasa VIa Zapisujemy  temat lekcji- Revision Unit 5. Wykonujemy z ksiązki natępujące zadania: 

cwiczenie 1,2,3,4,5,6 str.73 odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. Proszę o przesłanie mi cwiczenia 3 i 4 

str.73 w wiadomości do piątku 03.04. 

4. Klasa VIa- Koronowirus jak się chronić. Przesyłam Wam  w wiadomości prywatnej link do filmu 

który uświadomi Wam powagę sytuacji w jakiej obecniej się wszyscy znalezliśmy. 

5. Klasa Vb- Zapisujemy temat lekcji- The coldest place on Earth- Słuchamy/Czytamy czytankę 

cwiczenie  1 str.70, wykonujemy cwiczenie 2 w zeszycie, zapisując tylko odpowiedzi.Płyta CD z 

nagraniem znajduje się  na końcu podrecznika. Zachęcam do nagrania czytanki i przesłania do mnie 

do 03.04.-Tylko osoby chętne -bedzie za to dodatkowa ocena. 

6.Klasa Vc- Zapisujemy temat lekcji- Writing- Wykonujemy cwiczenie 7 str. 71 odpowiedzi zapisujemy 

w zeszycie Wykonujemy cwiczenie 10 , opisujemy zdjęcie podobnie jak to było w cwiczeniu 7. 

Zaczynamy opis od zdania: The photo shows.....,(zdjęcie pokazuje...) On the beach there are...,( na 

plaży są...) They are wearing....,(oni są ubrani w .....) The weather is....( pogoda jest...) 

7.Klasa VIIIb-Zapisujemy temat lekcji-Giving direction-znajomosc funkcji językowych. Do zrobienia są 

cwiczenia 1,2,4,5 str.85.Przyswajamy słówka z rozdziału (Bank słowek strona 91) 

 

 


