
 

W związku z organizowanym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  

Wielkim Talent Show – zapraszam  chętnych uczniów do zaprezentowania piosenki 

wykonanej w języku angielskim . 

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie głównej szkoły w aktualnościach.  

Za to zadanie można otrzymać dodatkową ocenę z j. angielskiego.  

(Filmik, nagranie proszę wysłać na maila jprazn@gmail.com i na 

kryrutk27@eszkola.opolskie.pl do 29.05.2020r.) 

 

 

Lesson 

Topic: Future forms – review exercises 

 

Zadanie 1. 

Obejrzyj prezentację i wykonaj zadania do niej dołączone: 

https://view.genial.ly/5e8efa72602d4b0e262f1339/presentation-talking-about-the-future 

 

Zadanie 2.  

Na końcu prezentacji znajduje się ćwiczenie o Adamie i jego rodzicach. 

Na podstawie obrazków napisz:  

zdania o chłopcu – 5 zdań z konstrukcją be going to   

zdania o jego rodzicach – 5 zdań w czasie present continuous. 
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Lesson 

Topic: Talking about a film 

 

Zadanie 1 

Wysłuchaj kilka razy dialogu str.81 zad.1. 

Przeczytaj dialog razem z nagraniem. 

 

Zadanie 2 

Zapisz do zeszytu zwroty, których używamy prosząc i wydając opinię na jakiś temat: 

What did you think of..  (Co myślałeś o..?) 

What about..? (Co z…?) 

I thought it….. (Myślałem, że…) 

They were.. (Oni/one byli/były…) 

Yes, I liked…. (Tak, podobał mi się..) 

 

Zadanie 3 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad.1,2 str. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lesson 

Topic:  First conditional – zdania warunkowe 1 typu 

 

Zadanie 1. 

Zapisz notatkę: 

Zdania warunkowe 1 typu używamy, aby opisać czynności lub sytuacje, które będą miały 

miejsce, jeżeli zostanie spełniony określony warunek. 

Np. 

Jeżeli będzie jutro padać to zostanę w domu. 

If it rains tomorrow, I will stay at home. (“if” znaczy “jeżeli”) 

 

To samo zdanie można zapisać inaczej:  

I will stay at home if it rains tomorrow. (Zostanę w domu, jeżeli jutro będzie padać) 

 

Wzór na zdanie warunkowe 1 typu: 

 

If present simple, simple future       (If it doesn’t rain, we will go for a walk) 

lub 

Simple future if present simple       (We will go for a walk if it doesn’t rain) 

 

Zadanie 2 

Zrób zadanie z podręcznika ex 11 p.79 (wybierz właściwy wyraz) 

Zadnie wyślij na maila: jprazn@gmail.com do 4.04 
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