
Materiał do realizacji na tydzień 30.03.-03.04. 

Temat 1: Czasowniki frazalne – utrwalenie. 

Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń: 1-8/44-45 

 

Temat 2: Skills review – powtórzenie wiadomości. 

Zadania do wykonania w podręczniku: 1-6/56 

 

Temat 3: Ćwiczenia w porównywaniu zdjęć. 

Proszę o pisemne wykonanie tego zadania w zeszycie wg wskazówek 

(proszę przepisać poniższą notatkę do zeszytu): 

  

Po podaniu, którą opcję wybierasz –  musisz koniecznie uzasadnić swój wybór 
 
Jak rozpocząć? 

 
There are ... pictures to choose from 
Są tu ... obrazki do wybrania 
 
 
We have ... pictures to choose from 
mamy do wyboru .... obrazki 
 
 

 
Jak wybrać? 
 

I prefer the picture nr 1, because 
Wolę obrazek numer 1, ponieważ 
 
 
I'd choose... 
wybrałbym 
 
 
Of all these pic., I'd choose the pic. 
ze wszystkich obrazków wybrałbym 
 
 
I like the pic. no1 best 
podoba mi sie obrazek pierwszy 



 
 
The pic. nr 1 seems to be the best option 
pierwszy obrazek wydaje sie byc najlepsza opcją 
 
 
If I had a choice, I'd choose 
gdybym miał wybór, wybrałby, 
 
 
If I were to choose the best pic., that would be.. 

Jak należy odrzucić wybór? 

 
I wouldn't choose 
nie wybrałbym 
 
 
I don't like 
nie podoba mi się 
 
 
I don't find the first pic. very attractive 
pierwszy obrazek nie wydaję się byc zbyt atrakcyjny 
 
 
I wouldn't select 
nie wybrałbym 

Pamiętajcie, że zarówno przy akceptacji zdjęcia i jego odrzuceniu 

musicie podać przyczynę. Przydatne będzie tu słowo „because” 

(ponieważ), np. 

I’d choose Picture number 1, because  it’s more appealing to me. I like the 

variety of items it shows. We simple know what is healthy and what isn’t. 

I wouldn’t choose Picture number 1, because I don’t like it. It’s messy and 

there are too many things to see.   

  

Teraz proszę, abyście wykonali ćwiczenie 8/57 z podręcznika. Waszą 

wypowiedź zapiszcie w zeszycie. Nie zapomnijcie odpowiedzieć na dwa 

pytania pod obrazkami. 

 

Pamiętajcie, że zawsze możecie skonsultować się ze mną na 

naszej  grupie na Messengerze. Pozdrawiam! 


