
Drodzy Ósmoklasiści, 

 

mam nadzieję, że czujecie się dobrze i jesteście zdrowi. Jak Wam idzie przerabianie zadań 

egzaminacyjnych z ćwiczeń? W przyszłym tygodniu wyślę Wam odpowiedzi to tych testów – 

sprawdzicie, czy je dobrze rozwiązaliście. 

 

Polecam Wam zadania dostępne na stronie:  
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 

Warto często odwiedzać tą stronę, ponieważ jest na bieżąco aktualizowana i pojawiają się  

na niej nowe materiały. 

Bardzo proszę o wysłanie mi do końca tego tygodnia na służbowego e-maila: 

w.matejkogaura@gmail.com zadanej jeszcze przed zamknięciem szkół wypowiedzi pisemnej: 

Byłeś/byłaś ostatnio z przyjaciółmi na sztuce w teatrze. W e-mailu do kolegi z Anglii: 

 napisz o czym była sztuka, 

 wyraź swoją opinię na temat przedstawienia, 

 opisz co robiliście z przyjaciółmi po przedstawieniu. 

Proszę o dołączenie do pracy, zadanej listy słówek z dziedzin „sztuka i kultura, media 

społecznościowe”. Jeżeli z powodu nieobecności na zajęciach macie nieoddaną inną pracę 

pisemną, która była wcześniej zadana, to bardzo proszę mi ją wysłać na maila do 29.03. 

Można zrobić zdjęcie strony w zeszycie, albo pracę przepisać w edytorze tekstowym.  

 

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 8. Następnie pobieramy nagrania. 

 

Poniżej wysyłam Wam zagadnienia z trzech tematów, które trzeba przerobić w tym tygodniu. 

Good luck! 

 

Temat: Modals of deduction and possibility. Czasowniki modalne wyrażające 

wnioskowanie oraz możliwość. 

 

 
 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
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1. Przeczytaj informacje w podręczniku na stronie 70 dotyczące zasad używania 

czasowników modalnych. 

 

2. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 40 w ćwiczeniach. 

 

Zadania i materiały dodatkowe: 

 
 

Temat: The third conditional. Stosowanie trzeciego okresu warunkowego. 

 

1. Przeczytaj informacje o trzecim okresie warunkowym w podręczniku (s. 70). Zapoznaj się 

z poniższymi wyjaśnieniami. 

THE THIRD CONDITIONAL 

IF + PAST PERFECT (HAD + III FORMA) + WOULD/WOULDN’T HAVE + III FORMA 

 

If you had worked harder, you wouldn’t have failed the exam. 

If you hadn’t fallen asleep, you wouldn’t have been late. 
 

2. Wykonaj zadania 7, 8 i 9 na stronie 41 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Temat: Vocabulary: crimes and criminals. Wprowadzenie słownictwa: nazwy 

przestępstw i przestępców. 

 

1. W poniższej tabeli znajdują się nazwy przestępstw i przestępców. Zapoznaj się z nimi. 
 

CRIME CRIMINAL 

THEFT - kradzież THIEF - złodziej 

KIDNAPPING - porwanie KIDNAPPER - porywacz 

MURDER - morderstwo MURDERER - morderca 

PICKPOCKETING – kradzież kieszonkowa PICKPOCKET - kieszonkowiec 



ROBBERY – kradzież, rabunek ROBBER – złodziej, rabuś 

VANDALISM - wandalizm VANDAL - wandal 

 

2. Na podstawie informacji podanych powyżej uzupełnij stronę 39 w zeszycie ćwiczeń. 


