Drodzy uczniowie, przypominam o konieczności samodzielnej pracy z repetytorium oraz
rozwiązywania próbnych egzaminów dostępnych na stronach internetowych.
18. 03.2020
Topic: Food – exam practice (środa - repetytorium)
Na początek zadanie ze słuchu (szybka powtórka dzień trzeci) https://www.cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
Sprawdzamy zadanie domowe ze strony 51 (repetytorium). Mam nadzieję, że wszyscy je zrobiliście a
jak nie to do dzieła!
ex. 2
1. Making an invitation
2. Accepting an invitation
3. Considering an invitation
4. Declining an invitation
ex3.
1. to go
2/. can
3. going
4. a great
ex.4 odpowiedzi sugerowane
1. you like to come
2. can make it
3. about coming

5. ‘ll let
6. to go
7. can’t

4. ‘d love to
5. agree with

ex. 6
1.c
2.b
3.a

Przypomnijcie sobie nazwy wszystkich kuchennych naczyń oraz sztućców; czynności związanych z
przygotowaniem posiłków oraz określenia smaków a następnie rozwiążcie poniższe zadania
SAMODZIELNIE
p. 48 ex3,4
p. 49 ex 5,9
Odpowiedzi: ex.3: 1. fork, 2. cup, 3. frying pan, 4. plate, 5. knife, 6. can, 7. tin opener, 8. chopping board, 9. a bowl, 10. pan/pot
ex. 4: 1. heat, 2.fry, 3.peel, 4. cut, 5.grill, 6. add, 7.slice/cut, 8. spread
ex.5: 1. sour, 2. spicy, 3.salty, 4.sweet, 5.savoury, 6.bitter
ex.9: 1. eat out, 2. barbecues, 3. vegetarians, 4. snack, 5. picnic, 6. entertain

SPEAKING -ex.10 (głośne mówienie do siebie nie jest takie złe, a może możecie opowiedzieć o tym
np. starszemu rodzeństwu?)
READING – p.50
ex.2,3,4
Odpowiedzi: ex. 2:1.a chef, 2. Atelier Amaro, 3. Spain, 4. Poland/the Polish countryside
ex. 3. 1.D, 2. B, 3. E, ex. 4: 1: culinary award, 2. cooking techniques, 3. pay off, 4. abroad, 5. hand down, 6. delightfool

Homework:
p.53 ex. 1,2,3,4,6

19.03.2020
Topic: Revision – unit 5 (podręcznik str. 60 i 61)
1. Przypomnijcie sobie słownictwo z tego działu (podręcznik str. 52 i 56) a następnie rozwiążcie
zadania 1 i 2 z podręcznika.
2. Przeczytajcie ze strony 60 teorię nt. first conditional & second conditional i rozwiążcie zad.4
odp:1.become, 2. would be able, 3. don’t apologise, 4. would you do, 5. ‘ll lend

3. Przypomnijcie sobie zasady używania form „gerund” i „infinitive” - podręcznik str. 60 i
rozwiążcie zadanie 4.
odp: 1.to arrive, 2. playing, 3. eating, 4. to hear, 5. coming, 6. to meet, 7. applying

Homework
workbook p.37 ex. 1,2,3

