
KLASA 7 – tydzień (30.03.2020 – 03.04.2020) 

1. Temat: Utrwalenie słownictwa – Unit 5. 

Cele lekcji: 

❖ uczeń uzupełnia luki w tekście odpowiednim wyrazem; 

❖ uczeń przyporządkowuje nazwy pomieszczeń oraz ich wyposażenia do ilustracji; 

❖ uczeń uzupełnia luki w zdaniach czasownikami frazowymi z ramki. 

Treść lekcji: 

1. Przypomnij sobie i utrwal słówka z Unitu 5 (str. 139 w podręczniku). 

2. W celu utrwalenia słownictwa wykonaj załączony Quiz 5 (vocabulary). Odeślij 

(koniecznie podpisany), na adres szkoły. Osoby z dostępem do komputera i Internetu, 

wykonują quiz online. W tym celu proszę założyć konto na stronie: https://quizizz.com a 

następnie, nie wylogowując się, proszę kliknąć w link: 

https://quizizz.com/join?class=B352040. Znajdują się tam quizy do samodzielnego 

rozwiązania. Quiz ten będzie stanowił składową ocenę Twojej pracy na lekcji. 

3. Wykonaj ćwiczenie E z zeszytu ćwiczeń, str. 60. Twoim zadaniem jest uzupełnić tekst 

podanymi słowami. Rozwiązanie odeślij. 

 

2. Temat: Present Perfect Simple Tense. 

Cele lekcji: 

❖ uczeń wskazuje w zdaniach czasowniki w czasie Present Perfect Simple; 

❖ uczeń przyporządkowuje reguły dotyczące użycia tego czasu do zdań; 

❖ uczeń wskazuje w zdaniach określniki czasu Present Perfect Simple; 

❖ uczeń uzupełnia reguły dotyczące użycia wyrazów for i since w czasie Present 

Perfect Simple; 

Treść lekcji: 

1. Omówienie wyników quizu z poprzedniej lekcji. 

2. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną, dotyczącą czasu Present Perfect Simple. Zrób 

notatki w zeszycie. 

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/join?class=B352040


3.  Wykonaj zadania A, B, C, D w podręczniku, str. 80, zapisując odpowiedzi  

w zeszycie i odsyłając je w formie zdjęcia, bądź papierowej. 

4. Wykonaj zadanie E, str. 80. Uzupełnij dialogi podanymi na żółtym pasku określeniami. 

Rozwiązania zapisz w zeszycie i odeślij nauczycielowi. 

5. Wykonaj zadanie F, str. 80. Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów, wstawiając je w 

odpowiedniej formie czasu Present Perfect. Odpowiedzi zapisz w zeszycie i odeślij w 

formie zdjęcia. 

6. Na kolejnej lekcji przewidziany jest test ze słownictwa obejmującego rodzaje domów, 

pomieszczeń w domu oraz wyposażenia.  

3.Temat: Present Perfect Simple Tense – exercises. 

Cele lekcji: 

❖ uczeń uzupełnia luki w zdaniach określnikami czasu Present Pefrect Simple 

podanymi w ramce; 

❖ uczeń uzupełnia luki w tekście odpowiednią formą czasownika w czasie Present 

Perfect Simple. 

Treść lekcji: 

1. Wykonaj zadania z kart pracy dołączonych do lekcji (short test 5 – vocabulary: homes 

and rooms oraz short test 5 – vocabulary: home equipment, furniture, phrasal verbs). 

Zadania są na ocenę. 

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 61, ćwiczenie A, B i C). W ćwiczeniu A 

należy zapisać właściwą formę (w czasie Present Perfect) czasownika podanego w 

nawiasie. W ćwiczeniu B wpisać w luki słowa for albo since. W ćwiczeniu C należy 

zaznaczyć właściwą opcję w podanym tekście. Prześlij rozwiązania w formie zdjęcia. 

 

 


