Klasa 8C - grupa chłopców
Termin realizacji – 12.05.2020
Temat: Ćwiczymy umiejętność rozumienia ze słuchu. Czasowniki „must”, „should” i
„have to”.
1. Podczas tej lekcji będziemy rozwijać umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz
przypomnimy sobie zastosowanie czasowników modalnych „should” i „must” oraz
czasownika „have to”.
2. Na początek proszę o wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 70 w podręczniku. Plik z
nagraniem tradycyjnie prześlę na podane adresy mailowe.
3. Następnie, do tego samego nagrania, wykonujemy ćwiczenie 1 i 2 ze strony 32 w
zeszycie ćwiczeń, które znajdują się pod nagłówkiem „LISTENING”.
4. Po wykonaniu tych ćwiczeń przechodzimy do ćwiczenia 1 i 2 z tej samej strony w
ćwiczeniach, ale znajdujących się pod nagłówkiem „USE OF ENGLISH”
5. Poniżej krótkie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy dzisiaj podczas lekcji online, potrzebne do wykonania ćwiczeń.

Must

Wyrażenie stosujemy w dwóch wypadkach:
- mówiąc o naszej wewnętrznej potrzebie zrobienia czegoś
I must change my hairstyle.-Muszę zmienić fryzurę. (To moja własna potrzeba)
- mówiąc o zakazach i nakazach/regulaminach
You mustn’t talk in the library – Nie wolno/Nie należy rozmawiać w bibliotece.
(Regulamin)

Have to
- używamy do wyrażania narzuconego nam obowiązku.

The teacher said I have to prepare a presentation for Monday - Nauczyciel
powiedział, że muszę przygotować prezentację na poniedziałek. (Nauczyciel narzucił
mi przygotowanie prezentacji)

Should
Czasownik should oznacza powinnam/powinieneś itp. Stosujemy go do mówienia o
czymś, co powinno zostać zrobione.
They should study more - Oni powinni więcej się uczyć.

ZAIMKI WZGLĘDNE
Who – oznacza kto lub który - odnosi się tylko do osób
The man who invented the telephone was A.G. Bell – Człowiekiem, który wynalazł
telefon, był A.G. Bell
The lady who is sitting by the table is my aunt. - Kobieta, która siedzi przy stole, to
moja ciocia

Which – oznacza co, który – odnosi się do rzeczy / zwierząt
The Vistula, which is the longest river in Poland, flows through Warsaw. - Wisła,
która jest najdłuższą rzeką w Polsce, płynie przez Warszawę.
The wallet which I found yesterday was empty. - Portfel, który wczoraj znalazłem,
był pusty.

Where – oznacza gdzie – odnosi się do miejsc
Paul moved to a city where he could find a better job. - Paul przeprowadził się do
miasta, gdzie będzie mógł znaleźć lepszą pracę.
I will show you the hotel where I stay. - Pokażę Ci hotel, gdzie/w którym się
zatrzymałem.

Whose – oznacza której, którego – odnosi się do ludzi.
This is a woman whose daughter lives abroad. - To jest kobieta, której córka mieszka
za granicą.
She is currently going out with the guy whose name I can’t remember. - Ona spotyka
się z chłopakiem, którego imienia nie pamiętam.
6. Wykonane zadania należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i odesłać na adres
(mmkrawczyk14@gmail.com).

