
Język angielski – klasa 7 – zestaw zadań na okres 18-22 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. 

 

18 maja 2020 

Temat: Czasowniki modalne (must, mustn’t, have to; should / shouldn’t) – ćwiczenia. 

Dla przypomnienia podaję linki do przykładowych filmików z objaśnieniami: 

–  must i have to 

https://www.youtube.com/watch?v=52lyCqmEVrM 

https://www.youtube.com/watch?v=XeeiHPaAmxo 

– should 

https://www.youtube.com/watch?v=UcZntmGlwhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VEJPH6bC_Fg 

 

 Przypominam, że objaśnienia czasowników modalnych (must, mustn’t, have to; should / 

shouldn’t)  znajdują się na str. 94 w podręczniku (Obligation, No obligation, Prohibition, Advice). 

 

Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (Zeszyt ćwiczeń):  

– zad. 2, str. 52: Uzupełnij zdania czasownikiem  must lub mustn’t. 

– zad. 3, str. 52: Uzupełnij zdania opisujące sport przedstawiony na obrazku odpowiednią 

formą czasownika:  have to lub don't have to. 

– zad. 4, str. 52: Wybierz właściwe wyrażenie w zdaniach 1-5. 

– zad. 5, str. 52: Uzupełnij pytania 1-6 z użyciem czasownika have to. Wykorzystaj wyrazy 

podane w nawiasie. Zapoznaj się z przykładowym pytaniem w zeszycie ćwiczeń. 

– zad. 7, str. 53: Uzupełnij rady przedstawione w zdaniach 1-5 czasownikiem  should lub 

shouldn’t oraz czasownikiem podanym w nawiasie. 

– zad. 8, str. 53: Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu. 

– Zadanie dla chętnych: zad. 9, str. 53: Uzupełnij zdania opisujące zasady odpowiednim 

czasownikiem:  have to/has to, should, don't have to lub mustn’t. 
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20 maja 2020 

Temat: Stosowanie drugiego trybu warunkowego. 

 Proszę zapoznać się z objaśnieniami drugiego trybu warunkowego  na str. 94 

 w podręczniku (Second conditional). 

 Podaję linki do przykładowych filmików z objaśnieniami drugiego trybu warunkowego: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntUoql2FOwg 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyrv2hflICk 

 

 Proszę obejrzeć filmiki  z objaśnieniami drugiego trybu warunkowego, a następnie wykonać 

zadania: 

– zad. 10, str. 89 (podręcznik): Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu w drugim 

trybie warunkowym. 

– zad. 11, str. 89 (podręcznik): Uzupełnij zdania 1-4 poprawną formą czasownika z nawiasu w 

drugim trybie warunkowym. 

– zad. 12, str. 89 (podręcznik): Co byś zrobił/a, gdyby wydarzyły się sytuacje opisane w 

zdaniach 1-6? Wybierz odpowiedź spośród podanych możliwości a-c, a następnie ułóż 

zdania w drugim trybie warunkowym do każdego przykładu. Zapoznaj się z przykładowym 

zdaniem w podręczniku. 

– zad. 10, str. 53 (zeszyt ćwiczeń): Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu w drugim 

trybie warunkowym. 

– zad. 11, str. 53 (zeszyt ćwiczeń): Uzupełnij zdania 1-4 poprawną formą czasownika z 

nawiasu w drugim trybie warunkowym. 

– zad. 12, str. 53 (zeszyt ćwiczeń): Wykorzystaj podane wyrażenia i ułóż zdania w drugim 

trybie warunkowym. Zastosuj przecinek, tam gdzie to konieczne. 

 

22 maja 2020 

Temat: Czasowniki modalne (must, mustn’t, have to; should / shouldn’t); drugi tryb 

warunkowy – zadania. 

  Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik): 

– zad. 1, str. 117: Uzupełnij zdania 1-4 poprawną formą czasowników z nawiasu. 

– zad. 2, str. 117: Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu. 

– zad. 3, str. 117: Wykorzystaj czasownik mustn’t oraz wyrażenia podane  w ramce i uzupełnij 

odpowiednio zdania 1-5. 

– zad. 4, str. 117:  Uzupełnij rady przedstawione w zdaniach 1-5 czasownikiem  should lub 

shouldn’t. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyrv2hflICk


– zad. 5, str. 117: Wybierz poprawne wyrażenie w każdym zdaniu w drugim trybie 

warunkowym. 

– zad. 6, str. 117: Uzupełnij zdania 1-4 poprawną formą czasownika z nawiasu w drugim 

trybie warunkowym. 

 

 

Good luck! 


