
Temat 1: Places to live - vocabulary/słownictwo. 

 Spotykamy się na Teams poniedziałek 10.00. 

 Nieobecnych proszę o zapoznanie się ze słownictwem z tego tematu oraz o 

przesłanie następujących odpowiedzi do zadań ze str 94 i 95 (podręcznik) 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 60. 

 

*odpowiedzi proszę wysyłać na Teams, na grupie z języka angielskiego w zakładce 

ZADANIA. Proszę nie wysyłać zadań w wiadomościach prywatnych, ani w zakładce „Pliki”. 

Dziękuję  

WAŻNE - Brak jakiejkolwiek aktywności ucznia w ciągu tygodnia podczas nauczania zdalnego (tj. 

nieobecność na lekcji on-line, niewykonywanie zadań, brak kontaktu od strony ucznia) skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Jeśli uczniowie uczestniczą w spotkaniach on-line, nie muszą wysyłać zadań (robimy je na lekcji). Jeśli 

jednak uczeń jest nieobecny na lekcji on-line oraz nie wykazuje żadnej innej aktywności - wtedy 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Temat2: Present Continuous - w odniesieniu do przyszłości. 

Spotykamy się na Teams w środę o godz. 10.00 

Nieobecnych proszę o zapoznanie się z tabelką „Get Grammar” na str. 97 oraz przeczytanie 

tekstu na str. 96 i wykonanie zadań utrwalających 6,7 str 97. 

Zadania proszę wysłać na Teams tak jak w instrukcji powyżej.  

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str 61. 

Temat3: Must/mustn’t oraz can. 

Spotykamy się na Teams w czwartek o godz. 10.00 

Nieobecnych proszę o zapoznanie się z tabelką „Get grammar” oraz „Vocabulary - In the house” na 

str. 99 w podręczniku. 

o Must - musieć 

o Mustn’t - nie wolno (zabronione) 

o Can - móc, umieć 

Zwróćcie uwagę, że po czasownikach must/mustn’t/can zawsze występuje czasownik w 

formie podstawowej np. I can sing a song./ She must go to school./ We mustn’t smoke here. 

 Wykonajcie zadania 4,5,7 str. 99 i prześlijcie na Teams. 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 62 

 Przypominam o korzystaniu z quizizz.com - tam również udostępnie quizy powtórkowe do 

powyższych tematów. (nie podlegają ocenie) 


