
Klasa IV TG, przedmiot: język angielski 

                                                                      Lesson                                                  30thMarch,2020
Topic: Travelling and tourism – transport, accommodation and sightseeing tips.

Uczniowie zdający egzamin maturalny na poziomie podstawowym:
1. Proszę wykonać zadania dotyczące słownictwa ex. 1-5, p.126-127 oraz ex.10-17, p.128-129.
2. Przeczytajcie tekst A Peaceful moment i zróbcie ex 4 and 5 p.133.
3. Następnie wykonajcie zadania dotyczące use of English ex. 3-4, p.136.
4. W sekcji pisania, znajduje sie wpis na blogu ex.4, p.139.

Powyższe zadania należy wykonać w podręczniku, wpisując czytelnie odpowiedzi. Wpis na blogu 
wykonać proszę w zeszytach. Zdjęcia wykonanych ćwiczeń wysyłacie na mój adres mailowy.

Uczniowie zdający egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym:
1. Wykonajcie wszystkie zadania na słownictwo z tego działu, ex.1-20, p.126-129.
2. Przeczytajcie obydwa teksty ex.4 p.133 (podstawa) oraz ez. 1-2, p.134. 
3. Wykonajcie use of English ez.3-4, p.136 oraz 1-3, p.137.
4. Zadanie pisemne tym razem to list z zażaleniem ex3, p.139. Z tą formą nie zetknęliśmy się 

jeszcze i nie ma przykładu w repetytorium. Podpowiem wam więc, podając plan poniżej.
Dear Sir or Madam,

• Par1  State the purpose of the letter ( I am writing to complain about.....). 2-3 sentences
• Par 2 Describe the problem in detail, 3-4 sentences.
• Par 3 Describe the consequences, 3-4 sentences
• Par 4 Appeal to intoduce changes to improve the quality of the service, 3-4 sentences.

I look forward to your prompt action.
Yours sincerely, XYZ.
(Try to use formal language, no short forms or common phrases used in spoken English).

Powyższe zadania należy wykonać w podręczniku, wpisując czytelnie odpowiedzi. List z 
zażaleniem napisać proszę w zeszytach. Zdjęcia wykonanych ćwiczeń wysyłacie na mój adres 
mailowy.

Termin przesłania prac do 02.04.2020 na adres r.krawczyk0@poczta.onet.pl .Pamiętajcie, żeby się  
podpisać  i podać klasę.

PS Z niepokojem obserwuję, że nie jesteście aktywni w tak ważnej dla was sprawie jak matura. W 
tej niecodziennej sytuacji, liczę na waszą dojrzałość i gotowość do współpracy. 
Ocenie podlega również część powyższego materiału. 
Proszę także o pilny kontakt mailowy Kacpra Miłaka.

 Pozdrawiam  Rafał Krawczyk
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