
Język angielski klasa 8b II grupa 

30 marca, poniedziałek 

Temat: Kultura – słownictwo tematyczne 

Zanim przejdziemy do lekcji proszę: 

Wejść na stronę:  https://www.macmillan.pl/ i kolejno: strefa ucznia – szkoła podstawowa 4-

8 – Repetytorium Ósmoklasisty – i tu macie pliki dźwiękowe. Teraz możemy wykonywać już 

wszystkie ćwiczenia 

1. Proszę przepisać tabelkę ze str 76 zad 2 oraz uzupełnić ją, wpisując wyrazy w 

odpowiednią rubrykę. Proszę korzystać ze słowniczka znajdującego się na końcu unitu. 

Proszę nauczyć się wyrazów, których nie znacie (jest ich niewiele) 

2. Zad 3 to 6 krótkich dialogów o różnych formach sztuki. Proszę połączyć dialogi z rodzajem 

sztuki. Zadanie proszę wykonać w zeszycie. 

3. Proszę wykonać zadanie 4, polegające na uzupełnieniu tekstu ogłoszenia wyrazami z 

ramki. Również w zeszycie. 

4. Zadanie domowe: Proszę ćwiczcie zdania związane z trybami warunkowymi  (str 158 161). 

To ważne zagadnienie egzaminacyjne. 

 

31 marca, wtorek 

Temat: Wydarzenia kulturalne, uczestniczenie w wydarzeniach 

 

1. Proszę zapoznać się ze wyrazami ze strony 83 Cultural events (nauczcie się ich).  

2. Ustnie wykonajcie zadania 6 , 7 i 8 ze strony 77 

3. Proszę wykonać zadanie 2 ze strony (pamiętajcie! To jest zadanie egzaminacyjne) 

4. Zadanie domowe: na adres ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl prześlijcie mi odpowiedzi na 

zadanie 2 do 6 kwietnia 

 

2 kwietnia,  czwartek 

Temat: Pytanie o pozwolenie, udzielanie pozwolenia lub odmowa 

 

1. Can I…? – wyrażenie używane w mniej formalnych sytuacjach, wobec ludzi, których dobrze 

znamy 

2. May I…? – Wyrażenie używane w formalnych sytuacjach wobec ludzi, którym chcemy okazać 

szacunek 

(tez dwa zwroty to pytanie o pozwolenie) 

3. giving permission – udzielanie zgody 

refusing permission – odmowa zgody 
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asking for permission - pytanie o zgodę 

Proszę wykonać zadanie 2, przepisując wyrażenia do zeszytu i tłumacząc je na język polski  

4. Ustnie proszę wykonać zadania od 3 do 5 (proszę potraktować to poważnie, mimo, że nie 

musicie tego zrobić pisemnie) 

5. Zadanie domowe: Proszę opisać obrazek ze strony 80 używając co najmniej 50 słów i przesłać 

mi na adres ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl do dnia 6 kwietnia 

 

 

6 kwietnia,  poniedziałek 

Temat: Słuchanie – uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych – teatr 

 

1. Proszę wykonać zadanie 2 ze strony 80 (już wiecie, gdzie są nagrania)  

2. Korzystając ze słowniczka ze strony 83 wykonajcie zadanie 3 

3. Proszę wysłuchać wypowiedzi w zadaniu 5 oraz wykonać zadanie. 

4. Check your grammmar – tych którzy chcą się sprawdzić zachęcam do wysłania na mój adres 

odpowiedzi do zadań 1, 2 i 5 ze strony 81 

 

7 kwietnia, wtorek 

Temat: Easter in the world of English 

 

1. Obejrzyj filmiki https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg 

2. Wyslij swojemu English Teacher na adres ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl życzenia w języku 

angielskim z okazji Świąt Wielkanocnych (proszę, żeby nie było to jedynie Happy Easter) 
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