
Temat 1 proszę przepisać do zeszytu i zrobić podane do tematu zadania- sprawdzamy we 

WTOREK 

 

Topic 1: Defining and non-defining relative clauses 

 

Ex 1 – CD 3.08 Look at the houses, listen and read . Guess and answer: Who lives in each house? 

 

Ex 2- Study the grammar box: RELATIVE CLAUSES  (zdania przydawkowe) 

 

W zdaniach przydawkowych używamy zaimków względnych: 
who – który                    (odnosi się do ludzi) 

which/that- który           (odnosi się do rzeczy) 

where- gdzie                   (odnosi się do miejsc) 

whose- którego/których (odnosi się do posiadania) 

 

Zdania przydawkowe to fragmenty dłuższego zdania które: 

1.  albo identyfikują (defining clauses ) osoby, rzeczy, miejsca 

2.  albo dodatkowo opisują (non-defining clauses) osoby,rzeczy, miejsca. 

 

Examples: 

1. Identyfikują 

The man who moved to Park Street is Frank.- Mężczyzna który przeprowadził się na Park   

                                                                     Street to Frank. 
 

2. Dodatkowo opisują 

Frank, who moved to Park Street , has a cat.- Frank, który przeprowadził się na Park           

                                                                                      Street ,ma kota. 

   

            W pierwszym zdaniu przydawkowym (who moved to Park Street) identyfikujemy  

Franka , w drugim zdaniu wiemy o kogo chodzi- podajemy tylko dodatkowe informacje o nim 

(używając przecinków) 

 

Exercises: Do ex 3,4,5 in your notebook /p. 90 

                 Workbook p. 80 

 

 

    Topic 2: Friendship day/ book p.89 

 

1. Is it important to have a special day to celebrate friendship? /Why?- answer 

2. CD 3.06  Read/listen to the text about friendship 

3. Exercises: do ex 2,3,4 p. 89 in your notebook 

4. Workbook p. 79 

 

   Topic 3: A friend in need... - listening/ book p. 91 
 

    to have a disability – mieć niepełnosprawność 

    an account- relacja 

 

      1.   How can dogs help disabled people?- look at the photos 

2. CD 3.09 and CD 3.10 – listen (2x) and choose the correct answers 

3. Study phrases with „get”- zwroty z „get” LESSON 7.5 p.95 

Write in your notebook: 



Czasownik 'get” może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu np. 

a). „get „ może znaczyć: kupić/ dostać/dotrzeć gdzieś/przynieść coś komuś (np. a drink) 

b). get + przymiotnik = oznacza „stawać się” /”zmieniać stan” (get scared- przestraszyć się) 

c). „get”+ III forma czasownika np. get married/ get divorced (często oznacza zmianę stanu 

cywilnego) 

4. Exercises: Do ex 5/6 in your notebook 

5. Workbook p. 81 

 

PROSZĘ PRZEPISAĆ TEMAT DO ZESZYTU. Robimy go w PIĄTEK. 

 

   Topic 4: Idenifying people 

 

          a bride-panna młoda 

          a bridegroom-pan młody 

          a bridesmaid- druhna 

          a pageboy- chłopiec niosący welon 

 

1. CD 3.12 Listen to the CD- Answer: Who is the guy at the back? 

2. Ex 3- answer the questions 

3.  DESCRIBING PHOTOS 

 

           He is talking to../ wearing../next to ….. 

           The one who is wearing... is my … 

           Which one do you mean? 

 

      4. Ex 4- describe the people from the photo, use the expressions above 

        

      5. Workbook exercises: p.82 and 87 

 
                

 


