
Witam Was,

Mam nadzieję, że poradziliście sobie z wykonaniem zeszłotygodniowego zadania i że nie było ono
zbyt dla Was zbyt trudne ;-) 

Celem Waszej pracy w tym tygodniu będzie powtórzenie materiału, nad którym pracowaliśmy w
czasie ostatnich lekcji .  Chciałabym, żebyście zrobili ćwiczenia powtórzeniowe z rozdzialu 5  
z Waszego podęcznika do j. angielskiego.

Co macie do zrobienia wobec tego? 

Praca dla Dawida, Dawida, Łukasza i Maćka: 

1) przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń z podręcznika proszę zajrzeć do aplikacji QUIZLET
(   wpiszcie  do  wyszukiwarki  "Quizlet  Macmillan",  wybierzcie  APLIKACJA  QUIZLET
MACMILLAN,  następnie  kategorię  Szkoły  średnie  i  podręcznik;  Password  Reset  A2+/B1(  to
odpowiednik Waszego podręcznika), kliknijcie Sprawdź w Quizlet, i odnajdźcie Unit 5 ( tam jest 7
podkategorii ) i przypomnijcie sobie słownictwo z tego rozdziału, proszę przejrzeć fiszki, odsłuchać
wypowiadane wyrazy, zrobić ćwiczenia, które znajdują się po lewej stronie fiszek.

2) wykonać ćwiczenia 1, 2, 3, 6 i 7 na stronie 62 w podręczniku.

Praca dla Mateusz i Eryka:

1) przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń z podręcznika proszę zajrzeć do aplikacji QUIZLET
(   wpiszcie  do  wyszukiwarki  "Quizlet  Macmillan",  wybierzcie  APLIKACJA  QUIZLET
MACMILLAN,  następnie  kategorię  Szkoły  średnie  i  podręcznik;  Password  Reset  A2+/B1(  to
odpowiednik Waszego podręcznika), kliknijcie Sprawdź w Quizlet, i odnajdźcie Unit 5 a następnie
podkategorię Literature and reading i przypomnijcie sobie to słownictwo, proszę przejrzeć fiszki,
odsłuchać  wypowiadane  wyrazy,  zrobić  ćwiczenia,  które  znajdują  się  po  lewej  stronie  fiszek.
Następnie proszę zapisać te wyrazy w zeszycie do języka angielskiego po angielsku i po polsku. 

Proszę,  aby ćwiczenia/wyrazy były napisane w zeszycie przedmiotowym odręcznie,  długopisem
innym niż czarny. Po zrobieniu ćwiczeń proszę je sfotogarfować lub zeskanować i przesłać na moją
skrzynkę mailową (  szkola.e.p@gmail.com ). Za dobrze wykonaną pracę ( bedę brała pod uwagę
poprawność i terminowośc wykonania pracy ) macie oczywiście plusy. Termin wykonania pracy –
do 02.04.2020 r. W razie pytań i watpliwości-piszcie. 

Trzymajcie się zdrowo. 
Ewa Pawełczyk


