VII b grupa 1
Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku. Większość z Was pracowała systematycznie,
solidnie wywiązując się ze zleconych zadań. Mam nadzieję, że tak będziecie pracować nadal.
Tym razem NIE ODSYŁAMY JUŻ wykonanych ćwiczeń. Czekam na zaległe prace tych osób,
które ich do tej pory nie odesłały.
Proszę w zeszycie zapisać podany temat, a następnie wykonać ćwiczenia.
Lesson
Topic: InterRail adventure – praca z tekstem o podróżowaniu koleją międzynarodową
Na str. 93 w podręczniku znajduje się tekst „InterRail adventure” - przeczytaj go
uważnie i zapoznaj się z wyrażeniami z ramki Glossary.
Po przeczytaniu tekstu wykonaj ćw. 1 (przy wyrażeniach napisz, kto wspomina te
rzeczy: Mark, Paul czy oboje)
2. a long train journey – długa podróż pociągiem
3. a ferry trip – wycieczka promem
4. a bed in a hostel – łóżko w schronisku
5. crossing a border – przekraczanie granicy
6. a map – mapa
7. a new friend – nowy przyjaciel
W ćw. 2 str. 93 musisz ułożyć w porządku chronologicznym zdania.
W ćw. 3 str. 93 odpowiedz na pytania
1. How many European countries do Mark and Paula mention?
Ile państw europejskich wymieniają Mark i Paula?
2. How many types of transport do they mention?
O ilu środkach transportu wspominają?
3. Which European capital city does Mark’s friend live in?
W której europejskiej stolicy mieszka przyjaciel Marka?
4. Which language (besides English) can Mark and Paula speak?
Jakim językiem (oprócz angielskiego) potrafią mówić Mark i Paula?
5. Is Mark going to meet Paula at the youth hostel?
Czy Mark zamierza się spotkać z Paulą w schronisku młodzieżowym?

Lesson (2 jednostki lekcyjne)
Topic: Konstrukcja be going to oraz would like to/wouldn’t like to – zastosowanie i tworzenie
zdań różnego typu

1. Konstrukcja ‘be going to’ używana jest, gdy mówimy o naszych zamiarach i planach.
„be going to” - zamierzać, mieć zamiar
I am going to be a doctor. Zamierzam zostać lekarzem.
She isn’t going to go to New York. Ona nie zamierza jechać do Nowego
Jorku.
Are you going to visit your aunt? Czy zamierzasz odwiedzić ciocię?

Dodatkowo zapoznaj się z informacjami z tabelki ćw. 1 str. 94

2. Wykonaj ćw. 2 str. 94. Z podanych wyrazów utwórz zdania z konstrukcją ‘be going to’.
Przykład:
1. They are going to travel around Europe.

3. W ćw. 4 str. 94 utwórz pytania z konstrukcją ‘be going to’
Przykład
1. Are you going to study this evening?

4. Wyrażenie would like to / wouldn’t like to
I would like to go to the cinema. Chciałbym iść do kina.
I’d like to go to the cinema. (forma skrócona)
I wouldn’t like to go to Warsaw. Nie chciałbym jechać do Warszawy.
Would you like to win this match? Yes, I would./No, I wouldn’t.

5. Wykonaj ćw. 7 str. 94 Napisz zdania z wyrażeniem would like to lub wouldn’t like to
6. Zeszyt ćwiczeń
Wykonaj ćw. 1, 3 str. 63

