
 

 25th May  

Class 7A 

Culture reading: A student exchange in Poland.  

/Wymiana uczniowska w Polsce./ 
 

- ćwiczę rozumienie czytanego tekstu  
- umiem podać kilka przykładów rzeczy/osób promujących mój kraj  
 

Mam nadzieję, że pamiętacie słówka z ostatniej lekcji . 
 

Dziś przeczytasz wypowiedź ucznia, który był na wymianie uczniowskiej w Polsce. 
Poznasz jego wrażenia na temat naszego kraju i jego mieszkańców. 

 
Po tej lekcji wyrazisz swoje zdanie o tym, z czego Ty jesteś dumny jako Polak/Polka. 

 

THINK 1:  

What is Poland famous for? /Z czego słynie Polska?/  

What image do foreigners have when they think of Poland?  /Co obcokrajowcy sądzą o Polsce?/

 

Open your book on page 93 and look at exercise 1.  

Answer the question. /Które z tych zdjęć wybrałbyś na plakat promujący Polskę za granicą?/ 

 

Read the text in exercise 2. Check new words on page 126.  

/Przeczytaj tekst w ćw. 2. Nowe słówka sprawdź na stronie 126./ 

 

There are 4 sentences missing in the text. (exercise 3).  

 Read the sentences and try to match them with the gaps in the text. One sentence doesn’t match.   

/Z tekstu usunięto cztery zdania.  

Twoim zadaniem jest dopasowanie ich, tak aby tekst był spójny i logiczny.  

W ćw. 3 podano brakujące zdania oraz jedno dodatkowe, które nie pasuje.  

Przeczytaj te zdania, zastanów się, co one oznaczają.  

Pamiętaj – zdanie, które wstawia się do tekstu, musi uzupełniać informacje z poprzedniego zdania lub 

łączyć się z kolejnym zdaniem./  

 

Tu sprawdzisz swoje odpowiedzi i posłuchasz nagrania: https://bit.ly/2ZEORLJ  

 

Read the question in exercise 4 and answer it. /Who is the text written for?/  

 /Przeczytaj pytanie w zad. 4 i odpowiedz: Do kogo został skierowany ten tekst?/

  

Think 2: What can the Polish be proud of? What am I proud of as a Pole? Write 3-4 sentences.  

/Z czego Polacy mogą być dumni? Z czego ja jestem dumny jako Polak? Napisz 3-4 zdania./ 

Odpowiedź do THINK 2 prześlij do środy, 27 maja. 

 

https://bit.ly/2ZEORLJ


EXTRA TASK /zadanie dla chętnych/  

Zrób plakat promujący Polskę.  

Technika dowolna – liczy się kreatywność, treść i estetyka pracy.  

Pomocnicze pytania, które możesz wykorzystać. (A może masz inne pomysły?)  

- Czym Polacy mogą pochwalić się?  

- Sławni Polacy zasłużeni nie tylko dla naszego kraju.  

- Polski produkt znany na całym świecie.  

- Co warto zobaczyć w naszym kraju?  

- Polski zwyczaj, potrawa.  

- Jacy są Polacy? (pozytywne cechy)  

Termin wykonania i przesłania – 3 czerwca.  

 

Good luck! 

M. Jaczyńska 


