KLASA VII
26th April, 2021
Subject: Taking notes to make arrangements.
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM o godz. 11.40
Link dostępu:
https://zoom.us/j/8519311213?pwd=aWw4R2cyT3VmZUVmMFpKeVN2c0sydz09
Dane do logowania:

Meeting ID: 851 931 1213

Passcode: R6PXfH

Proszę wydrukować słownicto:
Notes- Notatki
The information you want the other person to know- Informacje , o których
chesz żeby wiedziały inne osoby
I'm having a party.- Organizuję imprezę.
I'm going into town.- Wybieram się do miasta.
Help! I don't understand my homework.- Pomocy! Nie rozumiem mojej
pracy domowej.
I'm really ill- I can't come.- Jetem bardzo chory-nie mogę przyjść.
The bus is really late.- Autobus bardzo się spóźnia.
A request, offer or invitation-Prośba, oferta, zaproszenie
Would you like to come?- Czy chciałbyś przyjść?
Can you help? -Pomożesz?
Perhaps we could meet tomorrow? -Może moglibyśmy się spotkać jutro?
Please wait for me.- Proszę, poczekaj na mnie.
Arrangements- Plany
I should be outside the shop at 2.30.- Powinienem być przed sklepem o 2.30.
Let's meet in front of the cinema at.8.00.- Spotkajmy się przed kinem o 8.00.
The party's starting at 10.00.- Impreza rozpoczyna się o 10.00
I'm planning to be online at 9.00- Planuje być online o 9.00.
Ending- Zakończenie
See you there!- Do zobaczenia na miejscu!
See you soon!.- Do zobaczenia wkrótce.
Let me know!- Daj mi znać!.
I hope you can come / help.- Mam nadzieję, że przyjdziesz / pomożesz.

28th April, 2021
Subject: Revision.
Lekcja odbędzie się w formie online poprzez aplikację ZOOM o godz. 8.00
Link dostępu:

https://zoom.us/j/8519311213?pwd=aWw4R2cyT3VmZUVmMFpKeVN2c0sydz09
Dane do logowania:

Meeting ID: 851 931 1213

Passcode: R6PXfH

30th April, 2021
Subject: Revision.
1. Przypomnij sobie stopniowanie przymiotników (podręcznik str.84). Porównaj sklepy za pomocą słów w
tabeli oraz konstrukcji as … as. Zdania mogą być zarówno twierdzące jak i przeczące. Zapisz je w zeszyciepodręcznik str. 90 ćw. 5.
Przykład:
Ali's is as popular as Lido.
Lido isn't bigger than C2
2. Zapisz w zeszycie trzy zdania w stopniu najwyższym, korzystając z tabeli i przymiotników z ćw. 5podręcznik str. 90 ćw. 6.
3. Przypomnij zastosowanie konstrukcji going to (podręcznik str. 86) i wykonaj w zeszycie ćw. 7 str. 90podręcznik.

