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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: 1. Language Focus 1 – poznajemy zastosowanie will / won’t.
2. Wykonujemy ćwiczenia gramatyczne.
3. Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne.

Rozgrzewka językowa
Wymień min. 5 wyrażeń z ostatniej lekcji nawiązujących do etapów życia / wydarzeń z życia.

NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)

will / won’t – wyrażamy przewidywania dotyczące przyszłości. Po will / won’t wstawiamy czasownik
w podstawowej formie (infinitive – bezokolicznik)
will = ‘ll (pamiętajcie, że nie zawsze można utworzyć formę skróconą)
I will = I’ll
My parents will → nie skracamy
won’t = will not

Zdania twierdzące

osoba + will (‘ll) + bezokolicznik
I’ll go to university.

Zdania przeczące

osoba + won’t + bezokolicznik
She won’t get married.

Zdania pytające

(słówko pytające) Will + osoba + bezokolicznik?
Will you have children?
Yes, we will. (w odpowiedzi twierdzącej nie skracamy will)
No, we won’t.

What will you do in the future?

UWAGA!!!
Mówiąc o przyszłych umiejętnościach / możliwościach po will / won’t nie używamy czasownika CAN,
tylko BE ABLE TO (+ dana czynność).
They’ll be able to buy a house next year. – Będą mogli / Będą w stanie kupić dom w przyszłym roku.

Zad. 2 str. 82 (ustnie)
Przeczytaj informację pod poleceniem. Na jej podstawie uzupełnij zdania 1 – 6, wstawiając will lub
won’t w luki. Odczytaj zdania na głos.

Zad. 3 str. 82 (ustnie)
Wyobraź sobie swoją przyszłość. Ułóż zdania twierdzące lub przeczące (w miejsce pierwszego
ukośnika wstaw will / won’t).

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania na str. 55.

Zad. 1 - 7 str. 78 / 79 (ćwiczeniówka)
Rozwiąż Egzamin Ósmoklasisty 1.

Zadania wykonujemy samodzielnie. Odpowiedzi do zadań umieszczę w materiale 27.05.2020r.
W razie pytań, proszę o kontakt mailowy lub po przez e-dziennik.

PRÓBNA LEKCJA ON – LINE NA TEAMS – 21.05.2020r. godz. 9.00 (od następnego tygodnia – czwartki
godz. 10.00). Informację umieszczę w kalendarzu.

ŻYCZĘ POWODZENIA!
Odpowiedzi do zadań z 13.05:
Podręcznik str. 80 - 81
Zad. 3
A few years 1 ago 2 later 3 after that
When I was a 1 child 2 teenager 3 young man
Zad. 4
1 was, moved, grew 2 went, left, went 3 fell, got, had 4 left, got, grew

Zad. 1
palm reader

fortune teller

1c 2e 3a 4f 5d 6b

web article

heart line

love life

