
Język angielski – klasa 8 – 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:   Stosowanie pytań pośrednich. 

 Proszę zapoznać się z objaśnieniami pytań pośrednich  na str. 169 w podręczniku (UNIT  

13: Indirect questions). 

 Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami pytań pośrednich: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PbNrUNhgx9Q  

 

 Proszę obejrzeć filmik  z objaśnieniami pytań pośrednich, a następnie wykonać zadania z 

Repetytorium Ósmoklasisty: 

– zad. 1, 2, str. 169 

– zad. 4, 7, str. 115. 

 

6 maja 2020 

Temat: Zdania warunkowe typu: 0, 1 i 2. 

  Proszę przypomnieć sobie objaśnienia zdań warunkowych typu: 0, 1 i 2  na str. 158 

(Conditionals: type 0, 1) oraz na str. 159 (Conditionals: type 2) w Repetytorium Ósmoklasisty. 

 Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami - tryby warunkowe: 0, 1, 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvmcmOFXl6k  

 

 Proszę obejrzeć filmik  z objaśnieniami - tryby warunkowe: 0, 1, 2, a następnie wykonać 

zadania z zeszytu ćwiczeń: 

– zad. 1, 2, 3, 4, str. 36-37 (Use of English). 

Proszę również wykonać tłumaczenie słownictwa na str. 74-75 (Wordlist – Unit 9). 

 

 Jeśli będziecie jeszcze potrzebować by bardziej utrwalić wiadomości o trybach 

warunkowych, to zachęcam do obejrzenia kolejnych filmików z objaśnieniami: 

pierwszy tryb warunkowy 

mailto:sylwiam_88@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=PbNrUNhgx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=uvmcmOFXl6k


https://www.youtube.com/watch?v=Z8YXoEDIRuY 

https://www.youtube.com/watch?v=JP6CRP1PAL0 

drugi tryb warunkowy 

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

 

8 maja 2020 

Temat: Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Zwroty: so/such; What/How. 

 Proszę przypomnieć sobie objaśnienia stopniowania przymiotników i przysłówków  na str. 

161 (Comparison of adjectives and adverbs), na str. 162 (Comparative structures, as...as, 

too/enough) oraz  zapoznać się z objaśnieniami na str. 163 (so/such; What/How) w Repetytorium 

Ósmoklasisty. 

 Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami stopniowania przymiotników i 

przysłówków oraz konstrukcji używanych z przymiotnikami i przysłówkami: 

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

oraz link do przykładowego filmiku z objaśnieniami so/such: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTu4PgN2WCE 

 

 Proszę obejrzeć filmiki  z objaśnieniami, a następnie wykonać zadania: 

– zad. 1, str. 163 - Repetytorium Ósmoklasisty. 

– zad. 3 (przykłady 1-5), str. 164  - Repetytorium Ósmoklasisty. 

– zad. 3, 4, 5, str. 40-41 (Use of English) - zeszyt ćwiczeń. 

Proszę również wykonać tłumaczenie słownictwa na str. 76-77 (Wordlist – Unit 10). 

Good luck! 
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