Zadania od 11.05.2020 do 24.05.2020
ZROBIONE ZADANIA PRZEŚLIJ NA MÓJ E-MAIL englishcech@gmail.com lub
dostarcz do szkoły. Termin oddania prac do 25.05.2020
Klasa 1 e
1. Nowoczesne technologię w Twoim życiu.
a) Zrób notatkę:
https://www.youtube.com/watch?v=l1ElVEBhmJU
https://www.youtube.com/watch?v=weQ6JFZxss4
b) Answer the questions. Wypowidź pisemna, około 50-70 słówek. Możesz użyć notatki wyżej.
What’s your favourite electronic device? How do you use this device? What do you use it for?
Do you think it’s useful? Why? Do you use any apps? Which one is your favourite? Why?
2. Używając zasobów internetu zrób notatkę o czasowniku „byc” w czasie Past Simple.
https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg
3. Zrób zadania z linków.
a) Możesz zapisać tak: 1. Was. She wasn’t my best friend. Was she my best friend?
https://drive.google.com/open?id=1nEfdgiAAI78K-_XKoEmeEr0SpRMJEpXg
b) Wybierz losowo 5 pytań i napisz do nich odpowiedzi
https://drive.google.com/open?id=1uaL2hFUYgacxfhQqeeqcb7VZE9wtjJI1
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What’s your favourite electronic device? How do you use this device? What do you use it for?
Do you think it’s useful? Why? Do you use any apps? Which one is your favourite? Why?
2. Używając zasobów internetu zrób notatkę o czasowniku „byc” w czasie Past Simple.
https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg
3. Zrób zadania z linków.
a) Możesz zapisać tak: 1. Was. She wasn’t my best friend. Was she my best friend?
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4. Wypowidź pisemna na temat ulubionego filmu, około 50-70 słów. Odpowiedź na poniższe
pytania.
What is your favourite film genre? Are there any genres you don’t like? Why?
Who’s your favourite actor/ actress? What kind of films does he/she usually act in? In your opinion,
which country makes the best films? Can you think of any famous Polish actors and directors?
5. Używając zasobów internetu zrobić notatkę o czasie Past Simple: kiedy się używa ten czas,
określenia czasu, tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytań, zasady pisowni
czasowników z dodaniem końcówki –ed. Strony do skorzystania:
https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag

