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Topic: Parts of the body. Health and illnesses.

1. Zapisz datę, temat i przepisz słownictwo do zeszytu: ill – chory (wymagający kilku 
dni leczenia), sick – chory (krótkotrwale, np niestrawność), illness – choroba, 
sickness – choroba, ache – ból (wewnętrzny, np earache, toothache, headache), pain 
– ból (zwykle części ciała, nie organu, np a pain in my leg, hand, shoulder). What's  
the matter? - Co ci dolega?, I'm fit and well. - Świetnie się czuję.

2. Wykonaj zadanie nr. 1 (Parts of the body) str. 44 ( jest to pierwsza strona rozdziału 4), 
wpisz odpowiedzi do zeszytu tak, aby słowa z tabeli odpowiadały częściom ciała z 
rysunku, np: 1) ear, 2)... ,itd. Następnie wykonaj zadanie 3 z tej samej strony oraz zapisz 
pełne zdania w zeszycie. 1) I've got a broken arm / ... /... . 2) .... ,itd.

3. Zadanie 4 dotyczy problemów zdrowotnych. Pod dwoma zdjęciami znajdują się dwa 
opisy, które trzeba uzupełnić wyrazami z tabelki. Jeśli są to nowe wyrazy, których nie 
znasz, sprawdź ich znaczenie na końcu rozdziału. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Aby 
wykonać zadanie nr 5, musisz przeczytać zapis nagrania umieszczony na końcu książki. 
Cztery osoby opisują swoje dolegliwości zdrowotne, a twoim zadaniem jest odgadnięcie 
co im dolega. Zapisz odpowiedzi jak poniżej:

Speaker 1)....   Speaker 2)..... Speaker 3)..... Speaker 4)..... .

     4.    Przypominam, że poprzednim razem do napisania był list. Jego treść powinna być zgodna z 
wytycznymi: Jesteś na obozie językowym w Cardiff, napisz krótki list do kolegi z Londynu, w 
którym:

◦ poinformujesz jak długo jesteś na obozie i gdzie mieszkasz
◦ wyjaśnisz co robisz podczas zajęć językowych 
◦ napiszesz jak spędzasz czas poza szkołą
◦ spytasz czy kolega cię odwiedzi i zaproponujesz jakieś atrakcje

List powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. (100-130 wyrazów).

Jest to praca obowiązkowa, do wykonania samodzielnie w zeszycie. Termin realizacji 
zadania 15.06.2020. (Następny tydzień jest wolny od zajęć dydaktycznych – matury, więc 
jest to ostatnia praca do zrobienia w tym roku szkolnym)
PS Przypominam,   mój adres mailowy r.krawczyk0@poczta.onet.pl .

Pozdrawiam    Rafał Krawczyk
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