
Temat 21: Review – powtórzenie wiadomości z rozdziału 6-ego. 

 

1. Uzupełnij poniższe ćwiczenia, dzięki którym powtórzysz słownictwo z rozdziału 6-ego. 

Możesz je wydrukować i wkleić do zeszytu, albo zapisać same odpowiedzi w zeszycie. 

 

 

2. Przeczytaj podsumowanie gramatyki, które znajduje się na stronie 87 w podręczniku. 

Szczególnie powtórz zastosowanie wyrażenia GOING TO. 

 

3. Spróbuj uzupełnić zadanie 1 na stronie 63 w ćwiczeniach. Jeżeli masz ochotę możesz 

wykonać również zadanie 2. 



Temat 22: Vocabulary Spot, Language Spot and Grammar Summary – ćwiczenia 

leksykalno-gramatyczne. 

 

1. Zapoznaj się ze słownictwem opisującym różne typy domów w języku angielskim: 

detached house – dom wolno stojący 

terraced house – dom w zabudowie szeregowej 

bungalow – dom parterowy 

water mill – młyn wodny 

windmill – wiatrak  

narrow boat – barka 

 

2. Przeczytaj opisy różnych rodzajów domów (zadanie 1 na stronie 86 w podręczniku). 

Następnie dopasuj słowa zaznaczone na niebiesko do poszczególnych fotografii. Odpowiedzi 

zapisz w zeszycie. 

 

3. Wykonaj zadanie 2 na stronie 86 w podręczniku. Przeczytaj ponownie opisy domów  

i znajdź odpowiednie miejsca. Przykład: 

Three places with a garden (trzy miejsca z ogrodem): terraced house, detached house, 

bungalow. 

Jeżeli potrzebujesz, możesz korzystać ze słownika  

 

4. Na podstawie powyższego słownictwa uzupełnij ćwiczenia 1 i 2 na stronie 62 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

5. Przypomnij sobie informacje o określnikach ilości ze strony 87 w podręczniku. Następnie 

wykonaj zadanie 3 ze strony 62 w zeszycie ćwiczeń. 

 

6. Spróbuj uzupełnić zadanie 4 na stronie 62 w ćwiczeniach. 

 

7. MATERIAŁ DODATKOWY, dla osób chętnych: 

 

 

 

 



WHAT DIFFERENT TYPE OF HOUSES DO YOU KNOW? 

 

             TREE HOUSE                                        IGLOO                   LIGHTHOUSE 

              

                COTTAGE                                                         CASTLE 

         

                  MANSION                                                  BLOCK OF FLATS 

     

                  CARAVAN                                                  LOG HOUSE 

Obejrzyj filmik w języku angielskim o niezwykłych, zadziwiających domach: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXO8znjg2Mk 

https://www.youtube.com/watch?v=kXO8znjg2Mk


Temat 23: Mini play – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.  

                 General knowledge quiz – quiz wiedzy o świecie współczesnym. 

 

1. Spójrz na obrazek znajdujący się na stronie 88 w podręczniku i odpowiedz na pytanie: 

What is Jane doing? (Co robi Jane?). 

 

2. Posłuchaj (nagranie 2.39) i przeczytaj tekst znajdujący się na stronach 88-89 w książce. 

Who is going to have an accident? (Kto będzi miał wypadek?). 

Spróbuj przeczytać tekst na głos w domu  

 

3. Spróbuj znaleźć odpowiedzi na dodatkowe pytania do tekstu: 

What does Jane need? (Czego potrzebuje Jane?) 

Why is she painting the window? (Dlaczego maluje okno?) 

Why isn’t Mark happy that Jane is painting the window? (Dlaczego Mark nie jest 

zadowolony z tego, że Jane maluje okno?) 

Has he been to the shop? (Czy on był w sklepie?) 

What did he buy? (Co on kupił?) 

 

4. Wykonaj General knowledge quiz znajdujący się na stronie 89 w podręczniku. Odpowiedzi 

zapisz w zeszycie. 


