
TOPIC: SHOPPING AND SERVICES – VOCABULARY AND READING

Dzień dobry,

Oto kolejne zadanie dla Was z języka angielskiego. 

PRACA DLA DAWIDA, DAWIDA, MAĆKA I ŁUKASZA

Przechodzimy  do  kolejnego  rozdziału  Waszego  podręcznika,  tym  razem  będziemy
zajmowali  się  słownictwem związanym z  zakupami  i  usługami.  Celem dzisiejszego  ćwiczenia
będzie poznanie słownictwa z tekstu, który sami sobie wybierzecie ze strony internetowej.

Co macie do zrobienia? 

1)  proszę  zajrzeć  do  aplikacji  QUIZLET   na  stronę:
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-a2b1/sets i  zapoznać  się  ze
słownictwem  z  rozdziału  6  (  to  odpowiednik  Waszej  książki  )  ,  przejrzeć  fiszki,  odsłuchać
wypowiadane wyrazy, porobić ćwiczenia, które znajdują się po lewej stronie fiszek.

2) proszę poszukać na stronach anglojęzycznych portali informacyjnych ( wymienionych niżej )
jakiegoś tekstu o długości 10  zdań związanego tematycznie z zakupami i usługami ( może byc
fragment jakiegoś dłuższego tekstu ). Na pierwszym planie na wszystkich portalach jest oczywiście
koronawirus, ale jak poszukacie, to na pewno coś na potrzebny temat znajdziecie.

https://www.yahoo.com/ 
https://edition.cnn.com/ 
https://www.bbc.com/ 
https://news.sky.com/ 
https://www.thetimes.co.uk/ 
http://www.telegraph.co.uk/
http://uk.reuters.com/

3) proszę,  żebyście  przeczytali  ten tekst,  wypisali  w zeszycie do języka angielskiego około 10
wyrazów, które są dla Was nowe i podali znaczenie tych wyrazów w języku polskim.

4) proszę, żebyście w zeszycie do języka angielskiego streścili ten tekst ( napiszcie, o czym. ten
tekst jest, czego można sie dowiedzieć ). Streszczenie napiszcie po polsku.

5) podajcie mi link do tekstu w mailu lub skopiujcie tekst do edytora tekstu i prześlijcie na moją
pocztę.

PRACA DLA MATEUSZA I ERYKA

1) proszę zajrzeć do aplikacji QUIZLET  na stronę: https://quizlet.com/pl/382953469/unit-6-shops-
and-services-flash-cards/ i zapoznać się ze słownictwem związanym z rodzajami sklepó i usług,
przejrzeć fiszki, odsłuchać wypowiadane wyrazy, porobić ćwiczenia, które znajdują się po lewej
stronie fiszek,

2.  zróbcie  notatkę  z  tego  slownictwa  w zeszycie  do  języka  angielskiego,  napiszcie  słówka  po
angielsku i ich znaczenia po polsku

Po wykonaniu  zadania  w zeszycie  przedmiotowym  proszę  je  sfotogarfować  lub  zeskanować  

http://uk.reuters.com/
https://quizlet.com/pl/382953469/unit-6-shops-and-services-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/382953469/unit-6-shops-and-services-flash-cards/
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-a2b1/sets
http://www.telegraph.co.uk/
https://www.thetimes.co.uk/
https://news.sky.com/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.yahoo.com/


i przesłać na moją skrzynkę mailową (  szkola.e.p@gmail.com ). Za dobrze wykonaną pracę ( bedę
brała  pod  uwagę  poprawność  i   terminowość  wykonania  pracy  )  orzymacie  oczywiście  plusy.
Termin wykonania pracy – do 22.04.2020 r. 

Trzymajcie się zdrowo.
Ewa Pawełczyk


