
Topic: Having fun/ p.108-109 
 

1. Słownictwo-WYDARZENIA ćw1 i 2 str 108-109- PRZEPISZ DO ZESZYTU str 117 

LESSON 8.1. 

CD 3.45 Posłuchaj i powtórz 

2. Ćw 1- dopasuj plakaty do wydarzeń 

3. Ćw 3- uzupełnij zdania wydarzeniami z ćw 1 

4. Ćw 4-  Opowiedz co robią osoby na obrazkach/jakie to wydarzenie. Użyj słów nad 

obrazkami. 

np. 1- The children are singing- it's a birthday party. 

5. Ćw  5 CD 3.46 Posłuchaj(2x), jakich wydarzeń dotyczą pytania 1-3 

6. Ćw 6 Użyj zwrotów w chmurkach aby opisać wydarzenia w których brałeś udział. 

Napisz o 2 wydarzeniach tak jak w przykładzie. 

7. Ćw 7 CD 3.47 Słownictwo- LICZEBNIKI PORZĄDKOWE sprawdź str 117 8.1 

8. Ćw 8 – zapisz daty słownie do zeszytu. Użyj liczebników porządkowych np. 

3rd October – the third of October (trzeci października) 

9. Ćw 9 CD 3.48 Posłuchaj, uzupełnij brakujące wydarzenia. Opowiedz (jak w przykładzie) 

co mówi Megan o swoich planach w lipcu. 

Zadanie – ćwiczenia str 68 

 

Topic: We're going to have a barbecue (My zamierzamy zrobić 

grila)/p.110-111 

 
1. Ćw 1/2 CD 3.49 Posłuchaj i przeczytaj dialog- odpowiedz na pytania z ćw 2 

2. Ćw 3 CD 3.50 Przepisz zwroty do zeszytu, przetłumacz- str 117 8.2 

3. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ- zapisz do zeszytu 

 

  I am going to play.         Ja zamierzam grać. 

  I am not going to play.  Ja nie zamierzam grać. 

  Am I going to play.       Czy ja zamierzam grać? 

 

    Zwrot zamierzam tworzymy: 

  Osoba+ be+ going to + czasownik 

 
4. Get grammar str 111- przetłumacz tabelkę ustnie 

5. Ćw 6- Napisz co dzieci planują dla Amy na urodziny. Użyj zwrotu: be going to. 
6. Ćw 7- Ułóż pytania 2-6 z podanych wyrazów- tak jak w przykładzie. 

           Is Lucas going to download a film? - No, he isn't 
         Czy Lucas zamierza pobrać film?- Nie, nie zamierza 

7. Ćw 8 – Powiedz co ty zamierzasz. Użyj określeń czasu z tego ćw. 

8. Ćw 9- CD 3.52 Posłuchaj co planują osoby na obrazku. Połącz imiona z osobą. 

np. Polly-3 

Zadanie- ćwiczenia str 69 
 

 Topic: A postcard- pocztówka/ p.102 
 

1. Ćw 5 /102 Przeczytaj pocztówkę. Co podoba się Lily na wczasach? 

2. PISANIE. Przepisz zwroty do zeszytu 
We're having a lovely time in... - Spędzamy cudownie czas w … 
We're staying in..- Mieszkamy w... 



There are lots of ..- Jest dużo... 
Yesterday we went to.... and we....- Wczoraj wybraliśmy się do..  (co robiliśmy) 
Then we … - Następnie ... 
Tomorrow we're going to..- Jutro zamierzamy ... 
See you soon...- Do zobaczenia wkrótce! 
Lots of love, - Pozdrowienia/ buziaki 

3. Pisanie. Napisz pocztówkę z wakacji do kolegi z Anglii. Użyj zwrotów z ćw 5 str 102 
 

 

 

 
                 


