
Lesson 6 class 7a/2 i 7s                    25
th

 March 2020 

 

Subject: Making and responding to suggestions. 

 

Dzień dobry. Na początek powtórzenie informacji z poprzednich lekcji. 

 

Oto krótka notatka na temat Alberta Einsteina. Przeczytaj tekst i wstaw czasowniki w nawiasach w 

The Past Simple Tense. 

 

I. Albert Einstein who 0 …was born..( be bear) in 1879 and 1…......(die) in 1955 

2…........(be) 

a German scientist who 3…............(develop) the theory of relativity, one of the key ideas of 

modern physics. He 4…...........(move) to the USA in 1933 when Hitler 5…..............(come) 

to power in Germany, and eventually 6…................ (become) an American citizen. In 1939, 

he 7…..............(write) to the American President warning him that Germany 

8….................(be try) to develop a nuclear bomb and encouraging the USA to begin 

research into such a weapon. He later 9…...........(describe) this as the ‘one great mistake’ he 

had made in his life. He 10 …..........(be) one of the best- known scientist in the world. 
 

II. Następnie otwórz podręcznik i przeczytaj tekst o Williamie Sidis'ie w zadaniu 3 str. 61 i 

uzupełnij go formami can, can't, could i couldn't. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 1......, 2........ itd. 

Nie trzeba ich przysyłać. 

--------------------------- 

 

Otwórz podręcznik na stronie 62 i przygotuj nagranie z płyty (2.13). Wysłuchaj dialogu dwukrotnie 

i wybierz właściwe wyrażenia, które usłyszałaś/ łeś podczas wypowiedzi. 

 

Zwróć uwagę, w jaki sposób Kim i Joe reagują na swoje wypowiedzi. Odpowiedź w zeszycie na 

pytanie: 

III. What does Kim want to learn? 

 

Następnie przepisz do zeszytu Key prases z zadania 2 str.62 uzupełniając je fragmentami dialogu z 

ćwiczenia 1. Przetłumacz je na język polski. 

 

Homework 

Po zrobieniu notatki przyrzyj się dialogowi w zadaniu 4 str.62 

Na liście „Things to do this year” znajdziesz jeszcze cztery propozycje, które możesz użyć w 

dialogu. (Możesz też uzyć własnego pomysłu)Wybierz dwie z nich, ułóż dialogi. 

Następnie korzystając ze wzoru (zad.1 i 4) napisz jeszcze jeden dialog z sugestiami z zadania 5. 

Wszystkie 3 dialogi prześlij do mnie e-mailem jako wiadomość z tytułem 

„ Imię i nazwisko ucznia , lekcja 6”  np. Jacek Placek, lekcja  6. 

Naucz się poznanych fraz, tak abyś mógł/ mogła użyć je w praktyce. 

 

Termin zadania domowego 27.03.2020 Informacja znajdzie się też w dzienniku elektronicznym. 

Na dzisiaj tyle. Życzę miłej pracy. Trzymajcie się zdrowo i bądźcie ostrożni. 

Zdrowia życzę Agata Czarnecka 

 

 
odpowiedzi do zadań z lekcji 
Albert Einstein : 1 died, 2 was, 3 developed, 4 moved, 5 came, 6, became, 7 wrote, 8. was trying, 9 described, 10 was 

zad.3 str.61 1 can’t 2 could 3could 4 couldn’t5 can 6 can’t  zad. 1 srt.62 1 amazing 2 salsa 3 have 4 money 5 friend 6 funKim wants to learn to dance 

salsa. 


