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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: At school – opisujemy zasady obowiązujące w szkole.

Zad. 1 str. 67 (nagranie 2.27)
Posłuchaj. W trakcie nagrania wskaż w zdania na odpowiedni wyraz: must / mustn’t. Odczytaj dialogi
sam, z kimś z domowników lub z kolegą/koleżanką przez telefon.
(NOTATKĘ MOŻNA WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ DO ZESZYTU LUB PRZEPISAĆ)
Dobierz odpowiednie tłumaczenia do zwrotów. Zapisz zdania w zeszycie.
Follow the rules –

a. dawać ostrzeżenie

Be on time –

b. przestrzegać zasad

Give a warning -

c. być na czas

Za pomocą must / mustn’t wyrażamy co musimy robić / czego nam nie wolno robić. Po must /
mustn’t stoi czynność (czasownik bez żadnych zmian / końcówek!).
You must change your shoes. – Musisz zmieniać buty.
You mustn’t cheat in tests. – Nie wolno Ci ściągać na sprawdzianach.

Zad. 2 str. 67
Zapoznaj się ze słownictwem z ramki (znaczenie możesz sprawdzić na str. 70). Posłuchaj nagrania
2.28 i powtórz zwroty. Zastanów się, które z tych czynności połączysz z must / mustn’t. Ustnie ułóż
zdania: You must… / You mustn’t…
Zad. 3 str.67 (nagranie 2.29)
Posłuchaj czterech dialogów. Po każdym, odpowiedz na 3 pytania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie:
1. What rule does the teacher mention? - Jaką zasadę wspomina nauczyciel?
2. Is this a rule in your school? - Czy to jest również zasadą w Twojej szkole?
3. Does the teacher give a warning? - Czy nauczyciel daje ostrzeżenie?
Dialogue 1
1.
2.
3.

Dialogue 2
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Dialogue 4
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Zad. 4 str. 67
Skorzystaj z dialogów z zadania 1. Uzupełnij luki. Same odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Wykonaj zadania 1, 2, 4 str. 49 z zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych zadań z tej strony
i przesłać na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 3.04.2020r.)

Odpowiedzi do zadań z podręcznika, tak jak poprzednim razem prześlę na e-dzienniku.

ŻYCZĘ POWODZENIA!

