
Klasa 8 – Język angielski 
Tydzień: 27.04 – 30.04.2020 

Dzień tygodnia Temat Cel lekcji Ćwiczenia Uwagi 

28.04.2020 
Wtorek 

28th 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.  

 

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. 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/247103980/level-b1-lesson-41-types-of-films-rodzaje-filmow-flash-cards/
https://quizlet.com/247104320/level-b1-lesson-41-film-and-tv-kino-i-telewizja-flash-cards/
https://quizlet.com/247104619/level-b1-lesson-42-flash-cards/
https://quizlet.com/247106164/level-b1-lesson-43-theatre-teatr-flash-cards/
https://quizlet.com/247106723/level-b1-lesson-44-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247107072/level-b1-lesson-45-compound-nouns-rzeczowniki-zlozone-flash-cards/
https://quizlet.com/247107483/level-b1-lesson-46-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247107777/level-b1-lesson-47-flash-cards/


Klasa 8 – Język angielski 
Tydzień: 20.04 – 24.04.2020 

Dzień tygodnia Temat Cel lekcji Ćwiczenia Uwagi 

21.04.2020 
Wtorek 

21st 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, 
1.1C, 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.  

23.04.2020 
Czwartek 

23rd 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, 
2.1C, 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. 

24.04.2020 
Piątek 

24th 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/247088213/level-b1-lesson-11-everyday-technology-technologia-codziennego-uzytku-flash-cards/
https://quizlet.com/247088499/level-b1-lesson-11-using-gadgets-wykorzystywanie-gadzetow-flash-cards/
https://quizlet.com/247088951/level-b1-lesson-11-adjectives-of-opinion-przymiotniki-wyrazajace-opinie-flash-cards/
https://quizlet.com/247089202/level-b1-lesson-12-flash-cards/
https://quizlet.com/247089424/level-b1-lesson-13-describing-objects-opisywanie-przedmiotow-flash-cards/
https://quizlet.com/247089794/level-b1-lesson-14-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247090118/level-b1-lesson-15-time-okreslenia-czasu-flash-cards/
https://quizlet.com/247090467/level-b1-lesson-16-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247090770/level-b1-lesson-17-flash-cards/
https://quizlet.com/247091110/level-b1-lesson-21-weather-pogoda-flash-cards/
https://quizlet.com/247091526/level-b1-lesson-21-temperature-temperatura-flash-cards/
https://quizlet.com/247091787/level-b1-lesson-21-natural-disasters-kleski-zywiolowe-flash-cards/
https://quizlet.com/247092003/level-b1-lesson-22-flash-cards/
https://quizlet.com/247097377/level-b1-lesson-23-adverbial-phrases-wyrazenia-przyslowkowe-flash-cards/
https://quizlet.com/247097698/level-b1-lesson-24-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247099363/level-b1-lesson-25-in-the-wild-z-dala-od-cywilizacji-flash-cards/
https://quizlet.com/247099804/level-b1-lesson-26-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247100127/level-b1-lesson-27-flash-cards/
https://quizlet.com/247100574/level-b1-lesson-31-food-and-drink-jedzenie-i-napoje-flash-cards/
https://quizlet.com/247100841/level-b1-lesson-31-flavours-smaki-flash-cards/
https://quizlet.com/247101197/level-b1-lesson-32-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247101436/level-b1-lesson-33-phrases-with-make-and-do-wyrazenia-z-make-i-do-flash-cards/
https://quizlet.com/247102169/level-b1-lesson-34-flash-cards/
https://quizlet.com/247102380/level-b1-lesson-35-describing-food-opisywanie-jedzenia-flash-cards/
https://quizlet.com/247102696/level-b1-lesson-36-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247103670/level-b1-lesson-37-cooking-gotowanie-flash-cards/


 

 



Szanowni Uczniowie klasy 8, 

Karty pracy załączone do tego pliku są tymi samymi, które są dostępne dla Was i zadane już od 

prawie miesiąca. Termin ich oddania jest do wtorku (21.04), ostatecznie środy (22.04). 

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 8 

Lesson     16th April 2020 

Subject: Utrwalenie słownictwa z podrozdziałów 6.1 – 6.3 z działu 6  

w ćwiczeniach.  

Cel lekcji: 

Na tej lekcji sprawdzę ile wyrazów z działu 6 znam; poznam kilka nowych wyrazów  

a nowe słowa lub te, które sprawiają mi trudność, zapiszę w zeszycie i przetłumaczę je na język 

polski. 

 

Zadania: 

1. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.  

2. Popracuj ze słówkami z działu 6.1, 6.1 At the hotel,6.1 Equipment, 6.2, 6.3. 

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.  

4. Wykonaj proszę również zamieszczone przeze mnie karty pracy przygotowujące do Egzaminu Ó. 

Na oddanie ich masz czas do wtorku.

 

https://quizlet.com/247110919/level-b1-lesson-61-types-of-holidays-wyjazdy-wakacyjne-flash-cards/
https://quizlet.com/247111209/level-b1-lesson-61-at-the-hotel-w-hotelu-flash-cards/
https://quizlet.com/247111616/level-b1-lesson-61-equipment-wyposazenie-flash-cards/
https://quizlet.com/247111895/level-b1-lesson-62-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247112156/level-b1-lesson-63-travel-phrases-wyrazenia-zwiazane-z-podroza-flash-cards/


Język angielski – klasa 8 

Lesson     17th April 2020 

Subject: Utrwalenie słownictwa z podrozdziałów 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 w ćwiczeniach.  

 

Cel lekcji: 

Na tej lekcji sprawdzę zakres swojego słownictwa; poznam kilka nowych wyrazów  

a nowe słowa lub te, które sprawiają mi trudność, zapiszę w zeszycie i przetłumaczę je na 

język polski. 

 

Zadania: 

1. Zapisz temat i cel lekcji w zeszycie.  

2. Popracuj ze słówkami z działu 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.1 – phrasal verbs 

Kliknij w podkreślony dział by poćwiczyć.  

Zasady wykonania tej lekcji są takie same jak podczas lekcji z czwartku (16.04).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/247112629/level-b1-lesson-64-flash-cards/
https://quizlet.com/247112896/level-b1-lesson-65-travel-confusing-words-podrozowanie-czesto-mylone-slowa-flash-cards/
https://quizlet.com/247113133/level-b1-lesson-66-out-of-class-flash-cards/
https://quizlet.com/247113796/level-b1-lesson-71-family-and-friends-rodzina-i-przyjaciele-flash-cards/
https://quizlet.com/247114295/level-b1-lesson-71-phrasal-verbs-czasowniki-zlozone-flash-cards/





























































