
WTOREK- sprawdzamy str 80 oraz 84-85 z podręcznika 

 

Topic: Revision-unit 6/ book p.80 
 
BOOK p.80 ex 1-7 (in your notebook) 
 
WORKBOOK p. 72 
 
Topic: Getting to know you/ book p. 86 
 
Vocabulary: 

great-grandmother- prababcia 

half-brother-brat przyrodni 

relative-krewny 

stepsister- przybrana siostra 

related by blood-blisko spokrewnieni 
to get to know- poznać 

 

Poniższe przedrostki stawiamy: 
great- przed członkiem rodziny starszym o 2 pokolenia 

half- przed bratem/siostrą z którą/ym dzielisz 1 rodzica 

step-przed bratem/siostrą z którą nie łączą cię więzy krwi a       
        jedynie więzy prawne 

 

Ex 3 p.86 CD 3.01 
Look at the cartoons p.86-87, read and listen. 

What is the relationship between the people? 

 
Ex 4p.87 (LESSON 7.1 P. 95) 

Czasowniki złożone (związki) 

to deal with- radzić sobie 
to fall out- poróżnić się 

to get on with- dogadywać się z 

to hang out- spędzać czas 
to put up with-tolerować 

 Do the PERSONALITY TEST in your notebook. Check p. 135. 

 

 

Topic: Should friend have a lot in common? 
 
Vocabulary (p.95)Write in your notebook. 
to come from similar/different backgrounds-pochodzić z podobnych/różnych 

środowisk 
to enjoy each other's company- dobrze czuć się w swoim towarzystwie 

to have an argument- pokłócić się 



to have something in common- mieć coś wspólnego 

to have the same sense of humour- mieć to samo poczucie humoru 

to share an interest in- podzielać swoje zainteresowania 
to see each other after school- widywać się po szkole 

to get on sb's nerves- działać komuś na nerwy 
to be different from- różnić się od 

  

Ex 6p.87- CD 3.03 
Read, listen and choose the correct options. 
 
Writing exercise- Should friends have a lot in common? 
a).Write the answer in your notebook. Explain your point of view. 

b). Compare you and your best friend (like in ex 6). Use a lot of vocabulary 
items from the lesson. 

 

CZWARTEK  - przepisz notatkę na czwartek 
 
Topic: Second Conditional- II okres warunkowy/p.88 
 
Vocabulary: 
Get off- Odczep się 

Hold this a sec.-Potrzymaj to przez chwilę 

Stop bothering me- Przestań przeszkadzać 
There you go-Proszę bardzo 

to tie- zawiązać 
a bow tie- muszka 

a bridesmaid- druhna 
a tissue- chusteczka higieniczna 

 
eX 2 P.88 Look at the photo and read/listen to the dialogue.   
         CD3.04  Why does Alisha need to take tissues? 
  
Write in your notebook: 
If I were you I would take some tissues. - Gdybym był tobą   
                               zabrałbym jakieś chusteczki higieniczne. 
 
If + osoba+ CZAS PRZESZŁY +osoba+ would/I forma 
 

Zdania warunkowe typu II dotyczą sytuacji hipotetycznej 
czyli gdybania odnośnie teraźniejszości. 
 
Ex 4 p.88 CD 3.05 
Complete the sentences with the second conditional form of the 
verbs. 
 



Workbook p.78 
 

 
Topic: Watching a video- VOX POPS unit 7 
 
 1. Revision-book p.132 (7.2 ex 1/2) 
 2. Ex 5 p 88 

Watch the video (edesk) and complete the sentences 1-6 in your notebook. 
What about you? Write your own answers. 

 

 


