
25th March 2020 

Lesson 45, 46 

Topic:  Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. Czas przyszły Future simple, First conditional, 

trening czytania. 

Drodzy Uczniowie! 

W najbliższym czasie nie wrócimy do tradycyjnej nauki w budynku szkoły. Będziemy 

pracować zdalnie. Wszystkie przesyłane przeze mnie zadania i polecenia są obowiązkowe 

i każdy uczeń, który chce otrzymać promocję do następnej klasy musi je systematycznie 

wykonywać. 

✓ Gotowe prace proszę przesyłać do oceny drogą mailową na mój adres: 

szutowski.r@gmail.com (każdy plik z pracą proszę nazwać nazwiskiem i imieniem 

ucznia oraz dopisać datę np. kowalski.jan-25marca.docx czy  

adamski.krzysztof-3kwietnia.pdf) W temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię 

ucznia oraz klasę np. Kowalski Jan klasa 8A 

✓ Ażeby wysłać drogą mailową pracę do oceny można ją zeskanować, zrobić zdjęcie czy 

też przesłać plik w formacie dokumentu (.pdf, .docx) Należy się jedynie upewnić, że 

zdjęcia, skany itp. są czytelne.  

✓ Każdą lekcję, jej numer, temat, datę, ewentualne notatki (własne lub przesyłane 

przeze mnie), ewentualne rozwiązania zadań  zapisujcie w zeszycie przedmiotowym! 

✓ Pracujcie systematycznie i starannie! 

✓ Pamiętajcie, że każde zadanie, ćwiczenie, tekst itp. trzeba zawsze przetłumaczyć na 

język polski! 

✓ Trzymajcie się wyznaczonych terminów! 

✓ W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod powyższym adresem mailowym. 

Powodzenia! 

 

Przejdźmy do lekcji: 

Piszemy notatkę w zeszycie: 

Zadanie 1. 

Czym jest czas Future Simple i do czego służy? 

 https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco 

Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie. 

 

mailto:szutowski.r@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco


Zadanie 2.  

Utwórz 3 zdania w czasie Future Simple. Korzystaj z powyższego filmu. Najlepiej jak by to 

było zdanie twierdzące, przeczące i pytające z różnymi osobami. Nie zapomnij o tłumaczeniu. 

Zadanie 3. 

 

Zadanie 4. 

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rUwunSwpv-A 

 Czym jest First conditional, do czego służy?  

 Jak budujemy zdanie w tym czasie? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUwunSwpv-A


Zadanie 5. 

Napisz 4 proste zdania używając First conditional. Możesz korzystać ze zdań z filmu lub 

stworzyć własne. 

Zadanie 6. 

 

 

 

  



Zadanie 7. 

Przeczytaj tekst i wypisz 20 słówek, których nie znałeś. Przetłumacz je. (Jeśli znasz 

wszystkie wybierz te, które są Twoim zdaniem najtrudniejsze) 

 

Do oceny prześlij: 

z poprzednich kart pracy: 

1. Wykonane zadania z kart pracy (osoby zdające egzamin repetytorium i pisanie) 

z bieżącej lekcji: 

1. Wykonane w zeszycie zadania, notatki. 

2. Zadanie 5 wykonane w zeszycie 

Termin: 30 marca 2020 r. 

Powodzenia 

Pozdrawiam  

Rafał Szutowski 


