
Klasa 7 – Język angielski 
Tydzień: 27.04 – 30.04.2020 

Dzień tygodnia Temat Cel lekcji Ćwiczenia Uwagi 

27.04.2020 
Poniedziałek 

27th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 4. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 4 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

 
4.1, 4.1B, 

4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz wraz 

z ich polskim 
tłumaczeniem.  

28.04.2020 
Wtorek 

28th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 5. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 5 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

5.1, 5.1B, 
5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz wraz 

z ich polskim 
tłumaczeniem. 

 

Informacje do wykonywanych ćwiczeń: 

1. W tym tygodniu dalej utrwalamy poznane słownictwo z poprzednich działów. Przyłóż się proszę do tych 

ćwiczeń. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie. 

2. W tym tygodniu popracuj ze słówkami z działu 4 i 5. Kliknij w podkreślony na niebiesko dział by poćwiczyć. 

Poniżej masz przykładowy widok lekcji. Przypomnij sobie wyrazy z konkretnego działu korzystając z Fiszek.  

Fiszki służą przypomnieniu sobie wyrazów, których uczyliśmy się już.  Kiedy sobie wszystko przypomnisz, wybierz 

jakąś kategorię np.: Pisanie lub Ucz się (tak jak na poniższym obrazku).  

Ćwicz tak, aby dokładnie opanować słownictwo. Lekcje w tym tygodniu są temu poświęcone, więc postaraj się. 

Nie zniechęcaj się, każdy trening przynosi efekty. 

Będę sprawdzać Twoją znajomość słownictwa w możliwie najbliższym czasie i dostępnej formie. 

3. Zapisz słowa w zeszycie, z którymi masz trudności pod tematem lekcji.  

 

 

 

 

https://quizlet.com/246499243/level-a2-lesson-41-computer-equipment-sprzet-komputerowy-flash-cards/
https://quizlet.com/246499189/level-a2-lesson-41-gadgets-and-technology-gadzety-i-technologia-flash-cards/
https://quizlet.com/246499271/level-a2-lesson-42-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246499310/level-a2-lesson-43-phrasal-verbs-czasowniki-zlozone-flash-cards/
https://quizlet.com/246499387/level-a2-lesson-44-flash-cards/
https://quizlet.com/246499433/level-a2-lesson-45-flash-cards/
https://quizlet.com/246499483/level-a2-lesson-46-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246499536/level-a2-lesson-47-flash-cards/
https://quizlet.com/246620108/level-a2-lesson-51-rooms-and-things-in-the-house-pomieszczenia-i-przedmioty-w-domu-flash-cards/
https://quizlet.com/246620168/level-a2-lesson-51-prepositions-of-place-przyimki-okreslajace-polozenie-flash-cards/
https://quizlet.com/246620207/level-a2-lesson-52-housework-prace-domowe-flash-cards/
https://quizlet.com/246620301/level-a2-lesson-53-adjectives-to-describe-a-house-przymiotniki-opisujace-dom-flash-cards/
https://quizlet.com/246620347/level-a2-lesson-54-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246620386/level-a2-lesson-55-places-in-town-miejsca-w-miescie-flash-cards/
https://quizlet.com/246620454/level-a2-lesson-56-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246620502/level-a2-lesson-57-flash-cards/


Klasa 7 – Język angielski 
Tydzień: 20.04 – 24.04.2020 

Dzień tygodnia Temat Cel lekcji Ćwiczenia Uwagi 

20.04.2020 
Poniedziałek 

20th April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 1. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 1 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

1.1A, 1.1B, 
1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz 

wraz z ich polskim 
tłumaczeniem.  

21.04.2020 
Wtorek 

21st April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 2. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 2 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

2.1A, 2.1B, 
2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz 

wraz z ich polskim 
tłumaczeniem. 

23.04.2020 
Czwartek 

23rd April 2020 
S:Utrwalenie słownictwa  

z działu 3. 

Na tej lekcji sprawdzę 
ile wyrazów z działu 3 

już znam; trudne 
wyrazy zanotuję  
i postaram się je 

zapamiętać. 

3.1A, 3.1B, 
3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7 

Zapisz w zeszycie 
angielskie wyrazy, które są 

dla Ciebie trudne lub 
których nie pamiętasz 

wraz z ich polskim 
tłumaczeniem. 

 

Informacje do wykonywanych ćwiczeń: 

1. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie. 

2. W tym tygodniu popracuj ze słówkami z działu 1,2 i 3. Kliknij w podkreślony na niebiesko dział by poćwiczyć. 

Poniżej masz przykładowy widok lekcji. Przypomnij sobie wyrazy z konkretnego działu korzystając z Fiszek.  

Fiszki służą przypomnieniu sobie wyrazów, których uczyliśmy się już.  Kiedy sobie wszystko przypomnisz, wybierz 

jakąś kategorię np.: Pisanie lub Ucz się (tak jak na poniższym obrazku).  

Ćwicz tak, aby dokładnie opanować słownictwo. Lekcje w tym tygodniu są temu poświęcone, więc postaraj się. 

Nie zniechęcaj się, każdy trening przynosi efekty. 

Będę sprawdzać Twoją znajomość słownictwa w możliwie najbliższym czasie i dostępnej formie. 

3. Zapisz słowa w zeszycie, z którymi masz trudności pod tematem lekcji.  

 

https://quizlet.com/246498177/level-a2-lesson-11-culture-people-ludzie-zwiazani-z-kultura-flash-cards/
https://quizlet.com/246498231/level-a2-lesson-11-cultural-activities-korzystanie-z-kultury-flash-cards/
https://quizlet.com/246498281/level-a2-lesson-12-flash-cards/
https://quizlet.com/246498321/level-a2-lesson-13-flash-cards/
https://quizlet.com/246498361/level-a2-lesson-14-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246498411/level-a2-lesson-15-flash-cards/
https://quizlet.com/246498452/level-a2-lesson-16-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246498483/level-a2-lesson-17-flash-cards/
https://quizlet.com/246498593/level-a2-lesson-21-describing-clothes-opisywanie-ubran-flash-cards/
https://quizlet.com/246498548/level-a2-lesson-21-clothes-and-accessories-ubrania-i-dodatki-flash-cards/
https://quizlet.com/246498640/level-a2-lesson-22-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246498667/level-a2-lesson-23-adjectives-ending-in-ing-ed-przymiotniki-z-koncowkami-ing-ed-flash-cards/
https://quizlet.com/246498695/level-a2-lesson-24-flash-cards/
https://quizlet.com/246498739/level-a2-lesson-25-personality-adjectives-przymiotniki-opisujace-charakter-flash-cards/
https://quizlet.com/246498806/level-a2-lesson-26-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246498836/level-a2-lesson-27-flash-cards/
https://quizlet.com/246498872/level-a2-lesson-31-animals-zwierzeta-flash-cards/
https://quizlet.com/246498921/level-a2-lesson-31-animal-body-parts-czesci-ciala-zwierzat-flash-cards/
https://quizlet.com/246498967/level-a2-lesson-32-flash-cards/
https://quizlet.com/246498985/level-a2-lesson-33-personality-charakter-flash-cards/
https://quizlet.com/246499011/level-a2-lesson-34-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246499061/level-a2-lesson-35-flash-cards/
https://quizlet.com/246499102/level-a2-lesson-36-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/246499150/level-a2-lesson-37-flash-cards/


 

 

 

 

 



Szanowni Uczniowie klasy 7, 

Zwróćcie proszę uwagę czy wysłaliście mi pełną dokumentację swojej nauki z języka angielskiego.  

Mam na myśli, by sprawdzić czy wszystkie lekcje zostały do mnie wysłane – dowód w postaci zdjęć 

lub plików na to, że odrabiacie lekcje o które proszę i które polecam.  

Nawet jeśli nie wszystkie lekcje zostaną ocenione w postaci oceny za każdą lekcję przeze mnie 

musicie wiedzieć, że wszystko co mi oddajecie ma ogromny wpływ na Waszą ostateczną ocenę 

końcową.  

Osoby, które nie oddają lekcji na czas bardzo utrudniają moją pracę, wszystko się bardzo opóźnia  

i blokują moje kolejne działania. 

To bardzo ważne, abyście uzupełnili wszelkie braki, które macie w tej dokumentacji.  

Termin oddania prac i zaległej dokumentacji nauki od 12.03.2020r.:  21.04.2020r. (wtorek) 

 

Z pozdrowieniami 

Paulina Hrostek 



Język angielski – klasa 7 

Lesson     16th April 2020 

Subject: Utrwalenie słownictwa z działu 6 w ćwiczeniach.  
 

Cel lekcji: 
Na tej lekcji sprawdzę ile wyrazów z działu 6 znam; poznam kilka nowych wyrazów a nowe słowa zapiszę  
w zeszycie i przetłumaczę je na język polski. 
 
Zadania: 

1. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.  
2. Popracuj ze słówkami z działu 6.2, 6.3, 6.5 oraz 6.6. Kliknij w podkreślony dział by poćwiczyć.  

Poniżej masz przykładowy widok lekcji.  Przypomnij sobie wyrazy z konkretnego podrozdziału 
korzystając z Fiszek. Następnie wybierz kilka kategorii np.: Pisanie lub Ucz się . Ćwicz tak, aby opanować 
dokładnie słownictwo. Dzisiejsza lekcja jest temu poświęcona, więc postaraj się.  
Nie zniechęcaj się, każdy trening się opłaca. 
Będę sprawdzać Twoją znajomość słownictwa w możliwie najbliższym czasie i dostępnej formie.  

3. Zapisz słowa w zeszycie, z którymi masz trudności pod tematem lekcji. Wyślij zdjęcie zeszytu.  

 

 

 
 
 

 

https://quizlet.com/246620635/level-a2-lesson-62-snacks-przekaski-flash-cards/
https://quizlet.com/246620661/level-a2-lesson-63-flash-cards/
https://quizlet.com/246620736/level-a2-lesson-65-symptoms-and-illnesses-choroby-i-ich-objawy-flash-cards/
https://quizlet.com/246620797/level-a2-lesson-66-out-of-class-flash-cards/

