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Uwaga!  
W poniedziałek (27 kwietnia) podam link do sprawdzianu z form przyszłych  

(will / be going to / present continuous for future). 

Powtórzcie ostanie dwie lekcje(z 17.04. i 20.04.).  

Teścik będzie aktywny tylko przez godzinę od 13:00 do 14:00. 

Na rozwiązanie zadań będzie 12 minut. 
 

Suffixes (przyrostki)– tworzenie rzeczowników od czasowników. 

 

- potrafię utworzyć rzeczownik przez dodanie odpowiedniej końcówki do czasownika 

- pamiętam: przyrostki –  i –  są charakterystyczne dla rzeczowników ment ion

 

You are going to learn how to make English words today. 
 

Open your book on page 80. 

Look at words in exercise 1. Do you know them? 
 

Make a table in your notebook. / Zrób tabelę w zeszycie./ 
 

Przepisz czasowniki z pierwszego ćwiczenia. Zapisz również tłumaczenie. 

Możesz zrobić tabelę w poziomie lub wydrukować ją i wkleić do zeszytu. 

W kolumnie NOUNS dopisz końcówki (suffixes), dzięki którym powstaną rzeczowniki.  

Dopisz tłumaczenie na język polski. Skorzystaj ze słowniczka na str. 125. 
 

verbs - czasowniki nouns - rzeczowniki 

reklamować, ogłaszaćadvertise –  advertisement  - reklama

kłócić sięargue –  argument  

świętowaćcelebrate -  celebra 

połączyćconnect -  connec 

dekorować ozdabiaćdecorate – ,  decora 

rozwijaćdevelop -  develop 

kształcićeducate -  educa 

cieszyć się, lubićenjoy –   enjoy 

wyposażyćequip -  equip 

ekscytowaćexcite -  excite 

poruszać move - move 

posiadaćpossess -  p 

przewidywaćpredict -  predic 

proponować sugerowaćsuggest – ,  sugges 

 

Do exercise 4/80.  /Uzupełnij zdania rzeczownikami utworzonymi w ćw. 1/ 



 

WRITING 

Answer the questions in your notebook. /Odpowiedz w zeszycie na pytania./ 

1. What is your favourite possession? 

2. What’s the funniest advertisement on TV in your opinion? 

3. When was the last time you had an argument? 

 

Do some more exercises: https://www.liveworksheets.com/bj266723fp  
 

Rozwiązania zadań z liveworksheets i WRITING 

 prześlij do wtorku  28 kwietnia. 

 

Powodzenia! 

M. Jaczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY: 

 

verbs - czasowniki nouns - rzeczowniki 

reklamować, ogłaszaćadvertise –  advertisement  - reklama

kłócić sięargue –  argument   - kłótnia

świętowaćcelebrate -  celebra  tion - święto

połączyćconnect -  connec  tion - połączenie

dekorować ozdabiaćdecorate – ,  decora  tion - ozdoba

rozwijaćdevelop -  develop  ment - rozwój

kształcićeducate -  educa  tion – edukacja, wykształcenie

cieszyć się, lubićenjoy –   enjoy  ment - przyjemność

wyposażyćequip -  equip  ment - wyposażenie

ekscytowaćexcite -  excite  ment - ekscytacja

poruszać move - move  ment - ruch

posiadaćpossess -   possession - własność

przewidywaćpredict -  predic  tion - przewidywanie

proponować sugerowaćsuggest – ,  sugges  tion – propozycja, sugestia

4/80     1 equipment  2 connection  3 education  4 celebration  5 enjoyment  

https://www.liveworksheets.com/bj266723fp


 


