
                                                                                                                     4th May 2020 

Lesson 

Topic: Writing skills.  

 

Listening 

Please open your books at page 97 , exercise 4. Listen and match the names in 

the box to the girls in the picture. There is one extra girl in the photo.  

Proszę otworzyd książki na stronie 97 , zadanie 4 – posłuchaj nagrania 3.12 i 

dopasuj imiona dziewczyn z box-u do obrazka. Uwaga ! Jest tam jedna 

dodatkowa dziewczyna  bez imienia. 

Writing 

Exercise 5. First read Joanna’s email then answer the questions from exercise 5.  

Zadanie 5. Przeczytaj email Joanny , następnie odpowiedz na pytania.         

Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

Exercise 6. Find and number the phrases in the box with the email. 

Zadanie6. Znajdź i ponumeruj frazy z box-u zgodnie z tym w jakiej kolejności  

wystąpiły w emailu Joanny. 

Exercise7. Look at the table. Match the phrases from exercise 6 to the correct 

column.  

Zadanie7. Dopasuj wyrażenia z zadania 6 do odpowiedniej kolumny                    

w zadaniu 7. Przepisz tabelkę do zeszytu.  

W języku angielskim używamy odpowiednich zwrotów zaczynających i 

kooczących email.  

Zadanie 8 . Wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu , następnie napisz odpowiedzi 

do pytao (1-3) . Do pytania 1 możesz użyd jednego z pomysłów z box-u , do 

pozostałych użyj swojej wyobraźni. 

 



Przykładowo może to byd : 

1. Why are you in hospital?   Dlaczego jesteś w szpitalu? 

I have broken my ankle. I was doing some exercises in the PE class and I fell 

over .  

Złamałam/em kostkę. Ćwiczyłem na WF-ie i się przewróciłem . 

 

2. When did you come to hospital? Kiedy przyjechałeś do szpitala? 

I came to hospital three hours ago. Przyjechałem do szpitala 3 godziny temu. 

3. News  about a friend  and /or a family member. Wiadomości o 

przyjacielu l/lub członku rodziny. 

My mum arrived 2 hours ago and she bought me a new game. It is great . I’m 

playing it right now. When I get back home you can visit me and we will play 

together. 

Moja mama przyjechała 2 godziny temu i kupiła mi nową grę. Jest świetna. 

Właśnie teraz gram. Jak wrócę do domu to możesz do mnie przyjśd i zagramy 

razem. 

Zadanie9. Użyj swoich notatek z zadania 8 i napisz email do kolegi/koleżanki. 

Pamiętaj , żeby użyd również  wyrażeo z zadania 7.  

W tym zadaniu możesz potraktowad  emaila Joanny z zadania 5 jako przykład 

lub email modelowy .  

Zadanie to proszę przesład do poprawy . Jeśli ktoś chciałby dodatkowe 

wyjaśnienie to proszę również zadad pytania w mailu , odpowiem lub umówimy 

się na rozmowę na skypie i wszystko wyjaśnię jeszcze raz.   

 

Tutaj możesz sprawdzid odpowiedzi do zadao z tej lekcji 

Zadanie 4. Hannah – c  Maisie-b Emily-d Francine- e 

 



Zadanie5.  

1. She’s in hospital. 

2. She’s broken her leg. 

3. She was in the park. 

4. Jane. 

5. An MP3 player. 

Zadanie 6,7.    1.How are things?    2.That’s all for now.  3. Love 

 

 

 

 

 


