
Drodzy Uczniowie, 

 

proszę o ściągnięcie nagrań do podręcznika, które znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Wybieramy zakładkę „Szkoła podstawowa. Klasy  

4-8 oraz zaznaczamy nasz podręcznik All Clear – klasa 7. Następnie pobieramy nagrania. 

 

Temat: Quantity. Stosowanie określeń ilości z rzeczownikami policzalnymi i niepoli-

czalnymi.  

 

1. Przeczytaj informacje o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych ze strony 70, a także 

informacje zawarte poniżej: 

 

RZECZOWNIKI POLICZALNE – można je wyszczególnić jako pojedyncze przedmioty  

i policzyć (np.: cat, seat, people, sock) 

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE:  

- przedmioty, których nie da się zmierzyć bez pomocy innych przedmiotów (np.: water) 

- rzeczy, które trzeba odmierzać łyżeczką, pakować w torebki, słoiki (np.: sugar, rice). 

- rzeczowniki abstrakcyjne (np.: noise, love, information). 

UWAGA! Pomimo, że pieniądze się liczy, słowo money jest rzeczownikiem niepoliczalnym. 

 

OKREŚLENIA Z 

RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI RZECZOWNIKAMI 

NIEPOLICZALNYMI 

few – mało 

a few – kilka 

many – wiele 

a lot of – dużo, wiele 

How many? – ile? 
 

little – mało 

a little – trochę 

much – dużo 

a lot of – dużo, wiele 

How much? – ile? 

 Some używamy w zdaniach twierdzących, a any w pytaniach. 

 
 A lot of używamy zwykle w zdaniach twierdzących, a much i many w pytaniach  

i przeczeniach. 

 

2. Na podstawie powyższych informacji uzupełnij zadania 9, 10, 11 i 12 ze strony 41  

w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Temat: Extreme adjectives. Przymiotniki o wysokim stopniu natężenia danej cechy. 

 

1. Przeczytaj przymiotniki. Następnie powtórz je za nagraniem (2.13). 

amazing – niezwykły, wyjątkowy 

awful – okropny 

boiling – gorący, wrzący 

delighted – zachwycony 

enormous – ogromny 

exhausted – wyczerpany 

freezing – mroźny 

terrifying – przerażający 

tiny – maleńki 

 

Extreme adjectives można połączyć w pary z innymi przymiotnikami: 

bad – awful      big – enormous      cold – freezing      frightening – terrifying         

good – amazing happy – delighted hot – boiling small – tiny tired – exhausted  

 

2. Wykonaj zadania 4, 5 i 6 ze strony 39 w ćwiczeniach. 

 

Temat: Speaking: talking about a journey. Wypowiedź ustna: rozmowa na temat 

podróży. 

 

1. Przeczytaj i posłuchaj (nagranie 2.15) dialog ze strony 67. Przetłumacz słowa i zwroty, 

których nie rozumiesz. Tłumaczenie zapisz w zeszycie. 

Did Lizzie have a good train journey?  

 

2. Na podstawie przeczytanego dialogu uzupełnij podobny tekst w ćwiczeniach – zadanie 1, 

strona 42. 


