Drodzy uczniowie, proszę o zapoznanie się z zakresem materiału do samodzielnej pracy.
Uczniowie klasy III C, proszę o wykonanie zadań z rozdziału „sport” oraz „ zdrowie”. W obu
rozdziałach w części „writing” podane są polecenia do wypowiedzi na podane tematy (ćw. 5/142
oraz 4/156). Proszę o przesłanie mi obu form pisemnych do końca tygodnia. Proszę również o
analizę zestawów ustnych z w/w działów.
Uczniowie klasy III D, materiały do pracy będę wam przekazywała w formie elektronicznej.
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych – www.cke.gov.pl
dostępne są informatory, arkusze maturalne oraz materiały dotyczące części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego.
Uczniowie klasy II A, w związku z tym, iż zakończyliśmy pracę z rozdziałem „dom”, proszę
powtarzać materiał z tego zakresu, przygotowując się w ten sposób do testu. Proszę o napisanie
rozprawki na podany w ćw. 6/30 temat i przesłanie mi tej pracy do końca tygodnia. Rozpoczniemy
pracę z kolejnym rozdziałem, więc aby wykorzystać właściwie czas, wykonajcie ćw. leksykalne ze
str. 34 – 37 (oprócz słownictwa z części extended) oraz ćw. 2-5/39-40 dotyczące części „reading”.
Uczniowie klasy I B, utrwalajcie materiał z działu 5a-5d, zarówno część leksykalną jak i
gramatyczną. Proszę o przeczytanie tekstów na stronie 86-87 i 88 oraz wykonanie ćwiczeń z nimi
związanych 1-4b/86-87 , 1-2b/88. Na stronie 144 umieszczone są ćwiczenia dotyczące „injuries”,
proszę abyście je również wykonali.
Uczniowie klasy I D, utrwalajcie materiał z działu 5a-5c. Proszę abyście popracowali z tematem
”Be the change” i wykonali ćwiczenia, które są w tym dziale umieszczone. Proszę również o
wypowiedź pisemną ok.80-100 słów na temat podany w ćw. 6/87. Aby wykorzystać właściwie czas
proszę abyście również przeczytali tekst ze strony 88 i wykonali ćwiczenia z nim związane 1-6/8889.
Uczniowie klasy I b, w związku z tym, iż praca z rozdziałem 5 została zakończona, proszę o
powtarzanie wiadomości z tego działu. Rozpoczniemy pracę z rozdziałem 6, więc popracujcie z
częścią leksykalną z zakresu „porażek i sukcesów” i wykonajcie ćw. 2-4/97 (podręcznik) oraz
ćwiczenia ze str. 84-85 (zeszyt ćwiczeń). Na stronie 86 w zeszycie ćwiczeń umieszczone są
zadania dotyczące umiejętności „listening”, proszę również o wykonanie tych zadań.
Dodatkowe materiały będę wam przekazywała w formie elektronicznej, w razie jakichkolowiek
pytań podaję adres e-mail: iwka.czyzyk@gmail.com

