
27th April 

Class 7A 

 

Uwaga!  
Zgodnie z zapowiedzią dziś dostajesz do rozwiązania teścik 

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

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

Na rozwiązanie zadań będzie 12 minut. 

Rozwiąż zadnia uczciwie! Jeśli postąpisz nieuczciwie – oszukasz siebie!  

link do sprawdzianu: https://www.testportal.pl/test.html?t=MgnBbzHRBWmC&lang=en   

 

 

Part I 

Asking for and giving opinions.  

/Pytanie o i wyrażanie swojego zdania./ 

 

- umiem zapytać kogoś, co sądzi o obejrzanym filmie 

- potrafię wyrazić swoje zdanie na temat obejrzanego filmu 

 

Revise film vocabulary on page 76.  

Powtórz słownictwo związane z filmem na str. 76.  

 

Open your book on page 81. Read the dialogue. 

/Otwórz książkę na str. 81 i przeczytaj dialog. Jeśli masz pobrane nagrania – posłuchaj dialogu./ 

 

Think: What did Ruby like about the film? / Co podobało się Ruby w filmie?/ 

 

Przetłumacz w zeszycie zwroty z dialogu. (Skorzystaj z Useful Language Bank na str. 129.) 

1. What did you think of After Earth? 

2. I thought it was rubbish. 

3. What about the actors? 

4. They were awful and the script was really bad. 

5. Did you like acting? 

6. Yes, I liked the soundtrack. 

 

 

Do the exercises: https://www.liveworksheets.com/gy293759bm i prześlij do środy 29 kwietnia. 

https://www.testportal.pl/test.html?t=MgnBbzHRBWmC&lang=en
https://www.liveworksheets.com/gy293759bm


Part II 

First Conditional Sentences– zdania warunkowe I-go typu 

- Umiem powiedzieć, co się wydarzy, gdy zostanie spełniony pewien warunek. 

Obejrzyj filmik informacyjny: https://bit.ly/2zobOYa 

Powtórzmy, jak tworzy się zdania: 

IF + present simple,    future simple  

                               [WILL / WON’T + bezokolicznik] 

- If you go to China, you will eat a lot of delicious food.  

/Jeśli pojedziesz do Chin, zjesz dużo pysznego jedzenia./ 

 

- If I do my homework, I’ll play computer games. 

/Jeśli odrobię lekcje, pogram w gry komputerowe./ 

 

- If Tom s me with my homework, I him to the cinema. help ’ll take 

Pamiętaj – kolejność zdań może być dowolna. 

If you run, you will catch the bus. 

You will catch the bus if you run. 

If you don’t eat fruit and vegetables, you won’t be healthy. 
/Jeśli nie będziesz jeść warzyw, nie będziesz zdrowy./ 

 

If Kate does the fish, they . n’t feed will die

  

If there aren’t any tables inside, we‘ll sit outside. 

/Jeśli nie będzie stolików w środku, usiądziemy na zewnątrz./ 

UNLESS = IF NOT /jeśli nie/ 

UNLESS there are any tables inside, we’ll sit outside.  

If there aren't any tables inside, we’ll sit outside. 

Obydwa zdania znaczą to samo: /Jeśli nie będzie stolików w środku, usiądziemy na zewnątrz./ 

 

You won’t win the match unless you train hard. 

/Nie wygrasz meczu jeśli nie będziesz ciężko trenować./ 

 

Pierwszego trybu warunkowego używamy, kiedy mówimy o tym, co najprawdopodobniej wydarzy się 

w przyszłości. 

https://bit.ly/2zobOYa


Czas na ćwiczenia! 

 

Dokończ zdania zgodnie z prawdą o sobie. 

 

If I study hard, I’ll get a good mark. 

If I am nice to my friend,  ……………………………….. 

If it rains in at the weekend, ……………………………….. 

If I have some free time, ……………………………….. 

If I don’t brush my teeth, ……………………………….. 

If the national quarantine ends, ……………………………….. 

 

Zrób ćwiczenia: https://www.liveworksheets.com/cv293652vm 

 

Rozwiązania prześlij do poniedziałku 4 maja. 
 

 

Good luck! 

M. Jaczyńska 

 

 

https://www.liveworksheets.com/cv293652vm

