
Zakres materiału na tydzień 23-27.03. 

Temat 1: What makes teens unhappy? (Co unieszczęśliwia 

nastolatków?) 

Popatrzcie na zadanie 8/53 (podręcznik). Z wyrażeń obok zdjęcia przepiszcie 

nowe i przetłumaczcie je (diki.pl) w zeszycie przedmiotowym.  Następnie 

dopasujcie czasowniki frazalne i wpiszcie je w zdania, które stanowią dobre rady 

na poprawę nastroju (czego i Wam życzę☺) 

 

Temat 2: Expressing opinions about health and happiness (Wyrażanie 

opinii o zdrowiu i szczęściu) 

Zad.3/54 (podręcznik) – Wypiszcie zdania z zadania i do każdego napiszcie po 3 

argumenty „za” i 3 „przeciw”. Przykład z 1 zdaniem: 

The governement should ban junk food.  

(Ban – zabraniać, junk food – śmieciowe jedzenie, government – rząd)  

For (za):  

1. Junk food is unhealthy. 

2. Junk food is packed in plastic boxes – it isn’t eco. 

3. Junk food has too much sugar and fat. 

Against (przeciw):  

1. We can eat whatever we want. 

2. Junk food is tasty. 

3. Junk food is fast and cheap. 

W ten sposób wykonajcie pozostałe zdania w zeszycie przedmiotowym. Mój 

przykład i poniższe słówka przepiszcie do zeszytu. 

illegal – nielegalne 

shouldn’t have to do – nie powinni mieć 

important – ważne 

 

 

Temat 3: Being healthy – a blog post. 

Zad.1/55 – wypisać słówka z tłumaczeniem do zeszytu. Ponumerować je od wg 

Was najważniejszego do najmniej istotnego. 



Przepisać zdania do tłumaczenia do zeszytu (i przetłumaczyć je): 

1. Powinieneś zawsze zapinać pas bezpieczeństwa kiedy jedziesz 

samochodem. 

2. Bycie szczęśliwym sprawia że czujemy się zdrowi. 

3. Moja mama była chora. Teraz musi chodzić do lekarza co miesiąc. 

4. Nie pal papierosów. To niezdrowe. 

5. Fast food jest niezdrowy, ale nastolatki go lubią, bo jest smaczny. 

6. Nie jedz dużo Fast foodów. Będziesz zbyt gruby. 

7. Ja ćwiczę codziennie bieganie i jestem zdrowa i szczupła. 

8. Zdrowa dieta jest ważna dla naszego zdrowia. 

9. Ja skończyłam pracę domową na czas i poszłam na spacer (go for a walk – 

pójść na spacer) 

10. Najważniejsza jest zdrowa dieta i codzienne ćwiczenia. 

11.Mój brat miał wypadek na rowerze – on złamał nadgarstek i miał dużo 

zranień/skaleczeń. 

12.Złamałem nogę rok temu. Teraz mogę biegać, ponieważ jest to 

niebezpieczne. 

Proszę o zrobienie zdjęcia zadania 3/54 oraz tłumaczenia zdań z zeszytu i 

przesłanie do mnie zdjęć (proszę wysyłać tylko czytelne zdjęcia). Pamiętajcie o 

zapisaniu Waszych imion i nazwisk ☺ Obydwa zadania mają się znaleźć w jednej 

wiadomości, ułatwi mi to sprawdzanie. 

Proszę wykonywać prace samodzielnie. Naprawdę łatwo zorientować się, które z 

prac się powielają. Zdecydowanie wolę Wasze samodzielne, choć czasem 

nieidealne prace, niż bezmyślne przepisywanie błędów kolegów i koleżanek. 

Zdjęcia proszę przesyłać na mojego Messengera do piątku, 27.03.  

Pozdrawiam Was, 

Magdalena Śpiewak 


