
Język angielski – klasa 7 – zestaw zadań na okres 30 marca - 3 kwietnia 2020. 

 

Drodzy Uczniowie, 

 Bardzo proszę o systematyczne wykonywanie zadań z j. angielskiego i  terminowe 

przesyłanie rozwiązań zadań oraz notatek na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl. Przykładowo 

jeśli temat lekcji wyznaczony jest na 30 marca 2020 r., to proszę przesłać rozwiązania zadań z tej 

lekcji najpóźniej do godz. 20.00 dnia następnego (tj. 31 marca 2020 r.). 

 Będę informować, które zadania  będą podlegały ocenie. Natomiast za pozostałe zadania i 

notatki, które uczniowie wykonują  na bieżąco, będę przyznawać ocenę z aktywności. 

 W tym tygodniu zadania powtórzeniowe z lekcji z dn. 30 marca 2020 (Temat: Powtórzenie 

wiadomości i umiejętności z rozdziału 6.) oraz  zadania z kart pracy z lekcji z dn. 1 kwietnia 2020 

(Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 6.) będą podlegały 

ocenie. 

 W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną 

kontaktować mailowo czy też przez Messenger. 

 

Uwaga! Zadanie dodatkowe na ocenę dla chętnych uczniów: nagraj filmik, na którym 

prezentujesz dialog z lekcji: Wypowiedź ustna – rozmowa na temat podróży. Bardzo proszę dialog 

mówić z pamięci. Wykorzystaj jako model dialog w zad. 1. lub dialog, który był układany 

samodzielnie. Proszę o przesyłanie filmików na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl w terminie 

do 6 kwietnia 2020.  Powodzenia! 

 

Proszę by w najbliższym czasie wykonać następujące zadania: 

 

30 marca 2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 

  

 Proszę wykonać zadania utrwalające, które będą podlegały ocenie:  

– zad. 1, str. 71 (podręcznik): W zeszycie uzupełnij zdania 1-5 słówkami z ramki. 

– zad. 2, str. 71 (podręcznik): Dopasuj przymiotniki 1-5 do odpowiednich przymiotników o 

wysokim stopniu natężenia danej cechy a-e. 

– zad. 3, str. 71 (podręcznik): Przypomnij sobie informacje kiedy używamy czasu Present 

perfect, a kiedy Past simple. Następnie wybierz poprawną formę w każdym zdaniu. 

Zastanów się czy zastosować czas Present perfect czy Past simple. 

– zad. 4, str. 71 (podręcznik): Przypomnij sobie informacje jak tworzyć zdania w czasie 
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Present perfect czy Past simple. Następnie uzupełnij zdania twierdzące, przeczące lub 

pytające poprawną formą czasownika z nawiasu w czasie Present perfect czy Past simple. 

– zad. 5, str. 71 (podręcznik): Przypomnij sobie informacje o określeniach ilości stosowanych 

z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Następnie wybierz poprawne odpowiedzi 

w zdaniach 1-5. 

– zad. 6, str. 71 (podręcznik): Wybierz poprawne odpowiedzi w zdaniach  w dialogu. 

 

1 kwietnia 2020 

Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 6. 

 

 Proszę z wykonać zadania z kart pracy: Vocabulary extension (str. 3) oraz Grammar 

extension (str. 4), które również będą podlegały ocenie. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i 

gramatycznej. 

 Vocabulary extension (str. 3): 

– zad. 1: Uzupełnij hasła w krzyżówce. Podane są fragmenty zwrotów związanych z 

podróżowaniem. 

– zad. 2: Uzupełnij zdania 1-3 czasownikami z ramki. 

– zad. 3: Ułóż litery we właściwej kolejności w kolumnie Extreme adjectives, tak aby 

powstały przymiotniki o wysokim stopniu natężenia danej cechy odpowiadające 

przymiotnikom w kolumnie Normal adjectives. 

– zad. 4: Przeczytaj przykładowe zdanie. Napisz zdania, wykorzystując wyrażenia podane w 

ramce oraz  przymiotniki o wysokim stopniu natężenia danej cechy z zad. 3 (Extreme 

adjectives). 

 

Grammar extension (str. 4) 

– zad. 1: Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika z nawiasu w czasie Present perfect lub 

Past simple. 

– zad. 2: W każdym przykładzie do zdania w czasie Present perfect dopisz pytanie 

szczegółowe w czasie past simple. 

– zad. 3: Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki. 

 

3 kwietnia 2020 

Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziałów 4-6. 

 Proszę wykonać zadania powtórzeniowe: 

– zad. na str. 72 (podręcznik): Uzupełnij zdania brakującymi słówkami. Słownictwo 



nawiązuje do tematów omawianych w rozdziałach 4-6. 

– zad. 1, str. 73 (podręcznik): Wybierz poprawne wyrazy w zdaniach. Przypomnij sobie 

stopień wyższy i najwyższy przymiotników. 

– zad. 2, str. 73 (podręcznik): Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika z nawiasu w 

czasie Present perfect 

– zad. 3, str. 73 (podręcznik): Uzupełnij zdania odpowiednim określeniem: for lub since. 

– zad. 4, str. 73 (podręcznik): Wybierz poprawne formy w zdaniach w czasie Present perfect 

lub Past simple. 

– zad. 5, str. 73 (podręcznik): Przeczytaj tekst i wybierz poprawne formy w zdaniach 

 

Good luck! 


