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Making music – słownictwo związane z muzyką. 

 

 - znam gatunki muzyki 

  - poznaję zwroty związane z nagrywaniem płyty 

  - ćwiczę rozumienie czytanego tekstu 

 

Think.1: 

Do you like listening to music?  

When do you listen to music? 

 

 

What kinds of music do you know? 

Watch the film and check: https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88   

 (World music in the film is actually Arabic music.) 

 

Open your book on page 96. Look at the words and phrases in exercise 1. 

Check their meanings (wordlist p. 127). 

Match the words with the pictures. 

/Otwórz podręcznik na str. 96. Przetłumacz wyrażenia z ćwiczenia 1  

(możesz skorzystać ze słowniczka na str. 127).  

Dopasuj obrazki do podanych słówek. 

 

Read the text in exercise 2 and choose the correct words. 

/Przeczytaj tekst w ćw. 2 i zaznacz właściwe słowa./ 

 

Do exercise 3. 

/Przeczytaj zdania i uzupełnij luki wyrażeniami z ćwiczenia 1./  

 

Think.2: 

Have you ever recorded a song?  

Would you like to form a band? 

Do you know the lyrics of many songs? 

 

 

A news report - reading. /p.97/ 

 

Think.3: 

Do you use the Internet to listen to music? 

What was the last song you downloaded? 

 

piracy – piractwo    subscription – subskrypcja      music label – wytwórnia płytowa 

https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88


 

1 Read the text. Match the headings with the paragraphs. 

 /Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówki do każdej części tekstu./ 
in favour of – na rzecz (np. co przemawia na rzecz czegoś (za czymś)  

against - przeciw 

to the rescue – na ratunek 

 

2  Z pewnością zauważyłeś/zauważyłaś, że w tekście są cztery luki, w których brakuje zdań. 

 Przeczytaj brakujące zdania w ćw. 2. Uzupełnij nimi luki w tekście.  

 Uwaga: jedno zdanie nie pasuje! 

 

Proszę, zrób zadania samodzielnie. Pamiętaj, nauczysz się tyle, ile sam/sama zrobisz. 

Nie musisz przesyłać mi rozwiązań zadań ze str. 96 (odpowiedzi do zadań podam z następną 

lekcją). 

 

Prześlij odpowiedzi z THINK.1, THINK.2, THINK.3 oraz ćw. 1 -2/97  

(dopasowane nagłówki i kolejność uzupełnionych zdań). 

Swoją pracę wyślij do czwartku, 23 kwietnia. 
 

 

Powodzenia! 

M. Jaczyńska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


