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14th May 2020 

Lesson 88 

Topic:  Tworzenie pytań przez inwersję lub z pytajnikiem. 
 

✓ Prowadź starannie zeszyt. Zawsze zapisuj datę lekcji, jej numer i temat, a następnie 

kolejno wykonane zadania. 

✓ Przesyłaj do mnie lekcje i zadania tylko jeśli o to poproszę. 

✓ Co kilka lekcji będę prosił o przesłanie zdjęć zeszytu przedmiotowego i zeszytu 

ćwiczeń do oceny. W ten sposób sprawdzę, czy pracujesz systematycznie i czy 

wykonujesz wszystkie zadania. 

✓ Mój adres mailowy to: szutowski.r@gmail.com W temacie maila proszę wpisać 

nazwisko i imię ucznia,  klasę oraz datę lekcji np. Kowalski Jan, klasa 7, lekcja 17 maja. 

Powodzenia! 

 

 

 

Przejdźmy do lekcji: 

Zadanie 1. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 113 w pomarańczowej tabeli u góry strony. 

✓ Przepisz poniższą notatkę do zeszytu. 

Stworzyć pytanie przez inwersję to znaczy zamienić kolejnością podmiot i orzeczenie 

(osobę i czasownik-operator). Na przykład:  

You are very nice. - Zdanie twierdzące. 

Are you very nice? – Zdanie pytające. 

He can swim. Zdanie twierdzące. 

Can he swim? Zdanie pytające. 

✓ Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=1DXvVJRpJO8 (tylko do minuty 

1:31) 

✓ Przepisz pomarańczową tabelę u góry strony 113. 
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 Zadanie 2. wykonaj pisemnie 

Jesteśmy w zeszycie ćwiczeń na stronie 70. 

✓ Wykonaj ćwiczenie 1 zgodnie z poleceniem.  

✓ Przetłumacz wszystkie przykłady (ustnie) 

 

Zadanie 3.  wykonaj ustnie 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 103 i 117. 

✓ Naucz się słówek z tych stron. Po powrocie do szkoły będą z nich kartkówki! 

 

Zadanie 4.  trudniejsze - wyłącznie dla chętnych! (nie musisz go wykonywać) 

Jesteśmy w podręczniku na stronie 113 w zadaniu 4. 

✓ Ułóż poprawne pytania w zeszycie. Zacznij od pytajnika lub od czasownika. 

✓ Przetłumacz wszystkie przykłady. 

 

 

 

UWAGA !!! 

✓ Nie przesyłaj zadań do oceny przez maila. 

✓ Wszystkie zadania sprawdzimy sobie podczas lekcji online i wystawimy oceny!  

 

Termin: do lekcji online czyli 13 maja 2020 r.  

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


