
Tydzień obowiązywania 18 maja – 22 maja 

Lesson 22             18th / 19th / 20th / 21st / 22nd May  (wybierz właściwą datę)  

  

Topic: Gry i ćwiczenia utrwalające słownictwo z unitu 7  

Cel: Utrwalamy słownictwo z rozdziału 7  

Zad. 1   

Zaczniemy od przypomnienia tych najważniejszych słów z tego rozdziału.  

Z rozsypanki literowej ułóżcie wyrazy związane z chorobami i urazami, zapiszcie je w 

zeszycie  

deahehca   

ertuarepemt  

tuc  

ugcoh  

cehahtoto  

raeecha  

kenbor  gle  

mostcha  cahe  

rose taorht  

calbk yee  

  

Zad. 2   

To zadanie polega na połączeniu wyrażeń angielskich z ich polskim tłumaczeniem. Tu 

pojawią się również inne wyrażenia, które pojawiły się w rozdziale siódmym.  

https://wordwall.net/pl/resource/875723/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-7-health  

Zad.3   

Przechodzimy do krzyżówki. Kliknij na słowo, wyświetli się polskie znaczenie, należy 

wpisać podane słowo po angielsku  

https://wordwall.net/pl/resource/875723/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-7-health


https://wordwall.net/pl/resource/875848/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-7-health-

krzyzowk  

  

Zad. 4  

 A teraz spróbujcie wstawić w zdania poprawne wyrażenia  

https://wordwall.net/pl/resource/1211063/angielski/symptoms-illnesses-ec-a2-unit-6  

   

Zad.5   

I na koniec te same wyrażenia, ale w troszkę innej formie. Sprawdźcie, czy dobrze 

zapamiętaliście wyrażenia z poprzedniego zadania.  

https://wordwall.net/pl/resource/1210939/angielski/symptoms-illnesses  

  

Good luck! 

*************************************************** 

Lesson 23           18th / 19th / 20th / 21st / 22nd May  (wybierz właściwą datę)  

 Topic: Unit 7 – revision  

Cel: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7  

Na poprzedniej lekcji ćwiczyliśmy słownictwo, dziś poćwiczymy zagadnienia gramatyczne z 

tego rozdziału.  

Zad.1  

Zaczniemy od trzeciej formy czasownika, która jak już doskonale wiecie jest potrzebna do 

ułożenia zdania w czasie Present Perfect z czasownikami nieregularnymi.  

W tym zadaniu trzeba z rozsypanki literowej ułożyć formy past participle podanych 

czasowników.  

https://wordwall.net/pl/resource/1505700/angielski/past-participle  

A teraz spróbujcie połączyć w pary formy czasowników.  

https://wordwall.net/pl/resource/2128440/angielski/past-participle  

  

https://wordwall.net/pl/resource/875848/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-7-health-krzyzowk
https://wordwall.net/pl/resource/875848/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-7-health-krzyzowk
https://wordwall.net/pl/resource/1211063/angielski/symptoms-illnesses-ec-a2-unit-6
https://wordwall.net/pl/resource/1210939/angielski/symptoms-illnesses
https://wordwall.net/pl/resource/1505700/angielski/past-participle
https://wordwall.net/pl/resource/2128440/angielski/past-participle


Zad.2  

Przechodzimy do tworzenia zdań w czasie Present Perfect, bo z tym czasem pracowaliśmy w 

tym rozdziale. W tym zadaniu należy wybrać prawidłową opcję, żeby powstało poprawne 

zdanie  

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-multiple  

Kolejne ćwiczenie polega na przestawianiu wyrazów tak, aby powstały poprawne zdania.  

https://wordwall.net/pl/resource/946368/angielski/all-clear-7-present-perfect  

Następne zadanie również polega na przestawianiu wyrazów, ale tu należy ułożyć pytania i 

krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect  

https://wordwall.net/pl/resource/1592632/angielski/pytania-i-kr%c3%b3tkie-

odpowiedzi-w-present-perfect  

W kolejnym zadaniu należy wybrać czasowniki  i wstawić je w odpowiednim miejscu w 

tekście  

https://wordwall.net/pl/resource/1598261/angielski/present-perfect  

  

Na zakończenie, zadanie dla chętnych.  Do rozwiązania jest quiz, jest to zadanie dla tych, 

którzy chcą zdobyć dodatkową ocenę. Czas na wykonanie quizu jest do poniedziałku 25.05 do 

godziny 20:00. Quiz można zrobić tylko raz.  

6a/gr. 1 https://bit.ly/2X2aZMR 

6a/gr.2 https://bit.ly/2Z88Sdb 

6b https://bit.ly/2WCXeVP 

6c https://bit.ly/2LwzpZA 

6d https://bit.ly/3cHfP95 

6e https://bit.ly/3cAc98W 

6f https://bit.ly/2TfhaMv 

6g https://bit.ly/2WCXeVP 

************************************************ 

Lesson 24                     18th/19th/20th/21st/22nd May 

Subject: Cel: New York – poznajemy miasto, które nigdy nie zasypia. 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-multiple
https://wordwall.net/pl/resource/946368/angielski/all-clear-7-present-perfect
https://wordwall.net/pl/resource/1592632/angielski/pytania-i-kr%c3%b3tkie-odpowiedzi-w-present-perfect
https://wordwall.net/pl/resource/1592632/angielski/pytania-i-kr%c3%b3tkie-odpowiedzi-w-present-perfect
https://wordwall.net/pl/resource/1598261/angielski/present-perfect
https://bit.ly/2X2aZMR
https://bit.ly/2Z88Sdb
https://bit.ly/2WCXeVP
https://bit.ly/2LwzpZA
https://bit.ly/3cHfP95
https://bit.ly/3cAc98W
https://bit.ly/2TfhaMv
https://bit.ly/2WCXeVP


Dziś zapraszamy Was do wyjątkowego miasta w USA. Miasta, które tętni życiem i w którym 

nie sposób się nie zakochać. 

Zad. 1 Zaczniemy od najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Nowym Yorku. 

Kliknij w link: https://bit.ly/2WWFeEQ. 

Task :Predicting: obejrzysz wideo o Nowym Yorku. Jak myślisz, która z a trakcji jest 

najbardziej popularna wśród turystów? 

1. The Empire State Building 
2. The Statue of Liberty 
3. Central Park. 

Zad. 2 

Teraz obejrzyj wideo z Task 2 i sprawdź czy wybrałeś/-aś właściwą odpowiedź. UWAGA! 

Nie skupiaj się na zrozumieniu każdego wyrazu. Spróbuj złapać ogólny sens filmiku i to, o 

czym jest. Pamiętaj wideo możesz zapauzować, przewinąć lub kliknąć w ustawieniach i 

zwolnić cały filmik, wtedy łatwiej będzie Ci zrozumieć wypowiedź. 

Zad. 3 

Task 3: Listening comprehension. Przeczytaj wszystkie pytania wraz z odpowiedziami, 

obejrzyj filmik jeszcze raz i zaznacz poprawną opcję. 

Zad. 4 

Task 4 Przepisz słowniczek do tej lekcji do zeszytu. Przetłumacz czerwone wyrazy z ramki na 

język polski. Możesz użyć dowolnego słownika online. (np. https://ling.pl/, 

https://www.diki.pl/, https://bab.la/). 

Zad. 5 

Przeczytaj tekst o Nowym Yorku i połącz miejsca na mapie z ich nazwami. Wybierz 

poprawną odpowiedź na pytanie: Why is New York known as „The city that never sleeps” 

(Dlaczego Nowy York znany jest jako miasto, które nigdy nie zasypia). Kliknij Finish na dole 

strony, by sprawdzić swoje odpowiedzi. Nie wysyłaj zadania do nauczyciela. Zadanie 

znajdziesz TU: https://bit.ly/2WGAwfP. 

Have a nice day! 

 

https://bit.ly/2WWFeEQ
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