Język angielski – klasa 7 – zestaw zadań na okres 4-8 maja 2020.

Drodzy Uczniowie,
Bardzo proszę o przesłanie rozwiązań zadań oraz notatek z j. angielskiego na mój adres
e-mail: sylwiam_88@op.pl.
W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną
kontaktować mailowo czy też przez Messenger.

4 maja 2020
Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.
Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):
–

zad. 1, str. 85: W zeszycie uzupełnij zdania 1-5 wyrażeniami z ramki.

–

zad. 2, str. 85: Uzupełnij zdania odpowiednią formą rzeczownika utworzonego od wyrazu
podanego w nawiasie.

–

zad. 3, str. 85: Uzupełnij zdania twierdzące, przeczące lub pytające poprawną formą
czasownika z nawiasu w czasie przyszłym Future Simple (konstrukcja z will).

–

zad. 4, str. 85: Wykorzystaj podane wyrażenia i ułóż zdania twierdzące, przeczące lub
pytające (z konstrukcją be going to).

–

zad. 5, str. 85: Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu w pierwszym trybie
warunkowym.

–

zad. 6, str. 85: Uzupełnij zdania w wywiadzie poprawną formą czasownika z nawiasu.
Zastosuj odpowiednio czas przyszły Future Simple (konstrukcja z will), pierwszy tryb
warunkowy, konstrukcja be going to, czas Present perfect, czas przeszły Past simple.

6 maja 2020
Temat: Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziału 7.
Proszę wykonać zadania ze str. 3-4 z kart pracy:
str. 3 (Vocabulary extension):
–

zad. 1: Podpisz obrazki. Wykorzystaj poznane słownictwo związane z tematem filmów.

–

zad. 2: Uzupełnij zdania 1-5 wyrażeniami z ramki.

–

zad. 3: Uzupełnij brakujące litery w wyrazach w tabeli (Nouns – rzeczowniki, Verbs czasowniki).

str. 4 (Grammar extension)
–

zad. 1: Uzupełnij zdania. Użyj will lub won't oraz odpowiedni czasownik z ramki.

–

zad. 2: Uzupełnij pytania słówkiem will. Następnie napisz krótkie odpowiedzi twierdzące

lub przeczące.
–

zad. 3: Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika z nawiasu, używając konstrukcji be
going to.

–

zad. 4: Wykorzystaj podane wyrażenia i ułóż zdania w pierwszym trybie warunkowym.

–

Zadania dla chętnych: można wykonać zadania ze str. 1-2 z kart pracy w ramach dodatkowego
powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

8 maja 2020
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7.
W piątek ok. godz. 10:00 wyślę każdemu z Was na skrzynkę e-mail sprawdzian z rozdziału
7. Proszę przesłać rozwiązania zadań na mój adres e-mail do godziny 12:00.
Good luck!

