Drodzy uczniowie,

Poniżej przesyłam link do folderu w którym, oprócz testu powtórzeniowego, znajduje się również nagranie do zadania
na słuchanie. Utworzyłam również specjalne konto mailowe absocha.sp10@gmail.com ,na które należy odsyłać
odpowiedzi, można tam również zadawać pytania z prośbą o wyjaśnienie. Zadania będą oceniane na bieżąco. Odsyłając
odpowiedzi na pocztę, należy zachowywać terminy oraz tytułować wg wzoru: klasa_nazwisko_ nr zestawu
zadaniowego np. VIb_J. Kowalski_zad.1. Kartę odpowiedzi, zawierającą również polecenie 9 i 10 (uwaga plagiaty maili
będą skutkowały oceną ndst!) można przesłać w treści maila lub jako załącznik.
Link do materiałów: https://drive.google.com/open?id=19SeHBADasquHivsO8JON530bfpqKbyKZ
Zachęcam również do poszerzania wiedzy: https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/archiwum/szkola-podstawowa-klasa-6

Pozdrawiam i życzę owocnej nauki
Anetta Brauła-Socha

***
Przykładowa karta odpowiedzi:
I

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ____

II 1 ________ 2 ________ 3 ________ 4 _________
III 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ____
IV 1 ___ 2 ___ 3 ___
V 1 ___ 2 ___ 3 ___
VI 1 ___________ 2 ___________ 3 ___________ 4 ___________ 5 ___________ 6 __________
VII 1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
4 _____________________________
5 _____________________________
VIII 1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
4 _____________________________
5 _____________________________
IX Wypowiedź pisemna
X (obowiązkowe) 1 ___________ 2 ___________ 3 ___________ 4 ___________ 5 ___________

Total:…. / 50

***

Progress Test 1-4
Track 3.49

And here’s an idea for a trip in Western Australia. Why not escape the noise of the city and spend a day in the John
Forrest National Park, which is one of the oldest national parks in Australia? It’s only 24 km from the city of Perth
and it’s a perfect place for a walk or a picnic. A beautiful path called the Eagle View Trail, which is 15 km long, offers
some spectacular views. There’s a good chance you’ll see kangaroos and there are also over 90 species of birds in
the area. If you get hungry, you can visit a restaurant called the ‘John Forrest National Park Tavern’, located near the
centre of the park. You can also take your bike and try out some of the interesting cycle paths. But people who plan
to drive there should remember that they have to pay for a ticket to enter the park. Enjoy your trip and share your
experiences or photos on our website, which is…

