
Lesson 5   class 7 s i 7 a/2   23
rd

 March 2020 

 

Subject: Writing: Messages, notes and cards. 

 

Dzień dobry, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i jesteście zdrowi i rozsądni 

przestrzegając zaleceń i kwarantanny. 

 

Do tej pory, otrzymałam tylko dwie odpowiedzi od uczniów klasy 7s i żadnej z klasy 7a/2. Nie 

wiem dlaczego nie przysyłacie zadań domowych, które wam zadałam. Będą ocenione. Nie piszecie 

także o problemach, więc przyjmuję, że wszystko jest dla was zrozumiałe. 

 

Dzisiaj zajmiemy się pisaniem tekstów. 

 

Otwórzcie podręczniki na str.63 i pochylcie się nad zadaniem 1. Należy przeczytać poszczególne 

formy pisemne (1-4) i dopasować do odpowiedzi (a-b). 

 

Następnie zapisz rozwiązanie w zeszycie. Zapisz także słownictwo: 

 

achivement – osiągnięcie   best wishes – najlepsze życzenia 

believe – wierzyć    wish – życzyć, żałować (zależy od kontekstu) 

actually – tak właściwie   That's so kind of you. To uprzejmie z twojej strony. 

look forward to - oczekiwać niecierpliwie     miserable – nieszczęśliwy, marny, nędzny 

 

W zadaniu 2 należy przepisać do zeszytu KEY PHRASES i uzupełnić je wyrazami z zadania 1.  

Podaj ich polskie znaczenie. 

 

W zadaniu 3 wytłumaczona jest zasada zwana ELIPSĄ. Polega ona na tym, że pisząc krótkie 

nieformalne informacje możemy pominąć podmiot lub czsownik na początku zdania. 

Patrz do przykładów 1-4.   

Następnie znajdź i zapisz w zeszycie inne przykłady z zadania 1. 

 

Notatkę sprawdzę po powrocie do szkoły. 

 

ZADANIE DOMOWE   ZAD.5 str.63   (na ocenę) 

 

A. Korzystając z zadania 1,2 i 3 napisz cztery krótkie wytwory 

1. pogratuluj koledze osiągnięcia; 

2. pożegnaj się z przyjacielem, który jedzie w daleką podróż, powiedz, że masz nadzieję, 

że będzie bezpieczny; 

3. pogratuluj ciotce i wujowi wprowadzenia się do nowego domu; 

4. uszczęśliw przyjaciela przebywającego w szpitalu. 

B. Zdecyduj, które frazy użyć. 

D. Użyj formy ELIPSY. 

 

Gotowe zadanie zapisz jako treść w wiadomości dziennika elektronicznego lub w e-mailu i 

prześlij do mnie do 25.03.2020. Proszę nie robić skanów, zdjęć czy załączników. Nie mam 

wówczas możliwości sprawdzenia zadania! 

 

Na dzisiaj to już wszystko. Życzę przyjemnej i owocnej pracy. Pozdrawiam i do usłyszenia w środę 

25.03.2020. 

 

Jeśli macie pytania, wątpliwości, nie wiecie jak zrobić zadanie pytajcie. :)) 


