
Tydzień obowiązywania 22 - 25 czerwca 

Po oddaniu podręczników do biblioteki, pamiętajcie, że wersje pdf podręczników dostępne są 

na górze strony pod linkami. 

Lesson 36          22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)          

  

Topic: Cel: Listening practice – doskonalnie techniki słuchania ze zrozumieniem. 

  

Przepisz lesson, topic do zeszytu. 

Zad. 1 Posłuchaj nagrania i obejrzyj filmik o typowej brytyjskiej szkole. Przeczytaj 

pytania pod filmikiem i zaznacz poprawną odpowiedź. 

https://test-english.com/listening/a1/schools-in-britain-listening-test/ 

  

Zad. 2  Posłuchaj nagrania i obejrzyj filmik o czynnościach rutynowych. Przeczytaj 

pytania pod filmikiem i zaznacz poprawną odpowiedź. 

https://test-english.com/listening/a1/daily-routines-listening-test/ 

  

Zad. 3 Podaj wyraz o znaczeniu przeciwnym do podanego (antonim), w stopniu wyższym: 

https://test-english.com/grammar-points/a1/comparative-adjectives/ 

  

Zad. 4. Wybierz poprawną formę wyrazu, by zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym 

były poprawne: https://test-english.com/grammar-points/a1/comparative-adjectives/2/ 

Bye bye! 

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

Lesson 37          22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)          

Topic: Holiday activities 

Zad.1 

Zapewne myślami jesteście już na wakacjach. Dlatego tematem dzisiejszej lekcji są 

różne wakacyjne aktywności. Dopasuj podpisy do obrazków 

https://test-english.com/listening/a1/schools-in-britain-listening-test/
https://test-english.com/listening/a1/daily-routines-listening-test/
https://test-english.com/grammar-points/a1/comparative-adjectives/
https://test-english.com/grammar-points/a1/comparative-adjectives/2/


https://tiny.pl/7g956 

Zad.2 

Każdy w rodzinie ma inny pomysł na wymarzone wakacje. Pewnego razu dostają wiadomość, 

że wygrali wakacyjny  wyjazd? Obejrzyj filmik. Gdzie wyjechała rodzina i czy to były udane 

wakacje? 

https://tiny.pl/7g95p 

Zad.3 

Kliknij” Games „( pod filmem). Dopasuj zwroty do odpowiednich kategorii. 

https://tiny.pl/7g95p 

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

Lesson 38          22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)          

Topic: Holiday postcard 

Drodzy uczniowie, to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Wiemy, że był to niełatwy 

czas dla wielu z Was, ale poradziliście sobie bardzo dobrze.  Na koniec  zajmiemy się 

pocztówką z wakacji. 

Zad.1 Za chwilę przeczytamy pocztówkę z Londynu, ale najpierw kliknij Preparation ( nad 

pocztówką) i połącz słowa  z obrazkami. 

Następnie przeczytaj treść pocztówki 

https://tiny.pl/77pfn 

Zad.2 

A teraz kliknij  pod pocztówką „Games” ( link z zadania 1). Do każdego dnia tygodnia 

dopasuj zdania na temat tego, co Lucy robiła w Londynie. 

Zad.3 

Posłuchaj nagrania- I was at the seaside 

https://tiny.pl/7w367 

*Dla chętnych 

Wykonaj chant , włącz Transcript, by widzieć zapis słowny. Kliknij „Games” i połącz wyrazy 

z obrazkami. 

Have a great holiday! 
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