
KLASA 8 
 

 
Drodzy uczniowie, 

KL 8A,8B 

Przesyłam Wam tematy lekcji o i obowiązujący materiał 25.03.2020-27.04.2020 

Tak jak pracujemy od końca marca,dodatkowe projekty, wyjaśnienia trudnych pojęć wysyłam Wam 

messengerem i hangoutem i jestem do Waszej dyspozycji pod tymi komunikatorami. 

25.03.2020- 

26.03.2020-Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. 

SB.65 

Praca domowa: WB.70-77 Cały unit. 

Żywienie – zamawianie potraw w restauracji, serwowanie potraw, wpis na blogu kulinarnym – przydatne zwroty. 

Żywienie – żywność i napoje, zachowanie przy stole, posiłki, zwyczaje żywieniowe, przygotowanie potraw, 

określanie liczby i ilości. 

 

 

 
26.03.2020-You are what you eat! 
SB.65 
Praca domowa: WB 78-79  
Dla chętnych: How can I make healthy lifestyle? 100-150 words 
Uczeń rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, wyraża prośbę 
oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby, ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje. 
Uczeń przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim. 

 

30.03.2020- Health – vocabulary exercises. Zdrowie – ćwiczenia leksykalne. 

p. SB.67,68,69. 

Praca domowa: 

77-78. 

Zdrowie – kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb zycia. 

Czasy teraźniejsze i przeszłe, czasownik modalny should. 

Praca domowa: 80-81 WB 

31.03.2020 

8B 

T:Czasy teraźniejsze i przeszłe, zdania warunkowe. 

Zdrowie – kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia. 
p.68 

Praca Domowa: str80-81 oraz kserówka(spr z rozdziału 7) 

 

1.04.2020. T:Conditional sentences. Zdania warunkowe tryb 0,1,2.  

8A 

Czasy teraźniejsze i przeszłe, zdania warunkowe. 

Zdrowie – kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia. 



p.68 
Praca Domowa: str80-81 oraz kserówka(spr z rozdziału 7) 
 
2.04.2020 8B, 8A 
T: Symptoms and illnesses. Reading and listening. Symptomy i choroby. Ćwiczenia doskonalące czytanie i 
słuchanie 
SB. 70-71. 

 
Zdrowie – kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy tryb życia. 
Czasy teraźniejsze i przeszłe, zdania warunkowe. 
 
 
PD. WB 82-83. 
 
Dla chętnych: You don’t appreciate your health until you become sick. 100-150 words 

3.04.2020 ,8B 
6.04.2020, 8A 
T: Describing symptoms, giving advice. Speaking and writing practice. Opisywanie objawów, udzielanie rad. 
Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 

SB-72,73 
Zdrowie – samopoczucie, kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy 
tryb życia. 
Czasy teraźniejsze i przeszłe, zdania warunkowe, czasowniki modalne do wyrażania rad. 
 
https://megawrzuta.pl/download/2b0cdac729625de3d590f460d0dd9193.html -podręcznik do gramatyki z 
ćwieczeniami 
 
 WB: 84 
kartkówka ze słówek z działu zdrowie 

https://megawrzuta.pl/download/a5eccac53bc81837369d6392490476e2.html 
7.04.2020 8b 
T: Strange allergies. Dziwne alergie. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 
SB:74,75 

Zdrowie – samopoczucie, kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy 
tryb życia. 

https://megawrzuta.pl/download/c5fee4fa91a179604e6241fb441d1d25.html 
PD: Test z rozdziału 
Dodatkowo dla chętnych:  
https://megawrzuta.pl/download/15fc324b1d2f105f3aa219403e00673a.html 
https://megawrzuta.pl/download/a709360320771cc27fa848151ceb47b7.html 

8.04.2020 8A 
 
 
t:Strange allergies. Dziwne alergie. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 
SB:74,75 

Zdrowie – samopoczucie, kontuzje, choroby, objawy, narządy wewnętrzne, służba zdrowia, leczenie, zdrowy 
tryb życia. 

https://megawrzuta.pl/download/c5fee4fa91a179604e6241fb441d1d25.html 

PD: Test z rozdziału 
Dodatkowo dla chętnych:  
https://megawrzuta.pl/download/15fc324b1d2f105f3aa219403e00673a.html 
https://megawrzuta.pl/download/a709360320771cc27fa848151ceb47b7.html 

https://megawrzuta.pl/download/2b0cdac729625de3d590f460d0dd9193.html
https://megawrzuta.pl/download/a5eccac53bc81837369d6392490476e2.html
https://megawrzuta.pl/download/c5fee4fa91a179604e6241fb441d1d25.html
https://megawrzuta.pl/download/15fc324b1d2f105f3aa219403e00673a.html
https://megawrzuta.pl/download/a709360320771cc27fa848151ceb47b7.html
https://megawrzuta.pl/download/c5fee4fa91a179604e6241fb441d1d25.html
https://megawrzuta.pl/download/15fc324b1d2f105f3aa219403e00673a.html
https://megawrzuta.pl/download/a709360320771cc27fa848151ceb47b7.html


9.04.2002 
T: Ćwiczenia egzaminacyjne. Doskonalenie umiejętności pisania. E-mail –udzielenie rad. 
SB 72 

  
10.04.2020 kl 8B  T:Nauka i technika . Science and technology – vocabulary practice. Nauka i technika – 
ćwiczenia leksykalne.  Passive Voice. Strona bierna.  
 
Strona bierna w wysłanej ksiązce.  
 

https://megawrzuta.pl/download/9fff329f810a5fd7e0f736b29fe86963.html 

https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english
&aqs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

8A  13.04.2020 
10.04.2020 kl 8B  T:Nauka i technika . Science and technology – vocabulary practice. Nauka i technika – 
ćwiczenia leksykalne.  Passive Voice. Strona bierna.  
 
Strona bierna w wysłanej ksiązce.  
 

https://megawrzuta.pl/download/9fff329f810a5fd7e0f736b29fe86963.html 

https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english&a
qs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

8A  14.04.2020 

t:Inventions that changed the world. Reading and listening comprehension . 

SB. 79-80 
Nauka i technika – wynalazki i odkrycia, obsługa urządzeń, nauki ścisłe i przyrodnicze, nowe technologie, 
bezpieczeństwo w sieci.  
 

8B 15.04.2020  
t:Inventions that changed the world. Reading and listening comprehension . 

SB. 79-80 
Nauka i technika – wynalazki , odkrycia, obsługa urządzeń, nauki ścisłe i przyrodnicze, nowe technologie, 
bezpieczeństwo w sieci.  
 
PD: WB 92-93 
Dla chętnych: Inventions that changed the world-. As life  continues, different inventions are changing at the 
same rate as the changing world. 100-150 words. 

 
16.04.2020 8A 
T:Asking for and offering help. Speaking and writing practice.  
Nauka i technika – obsługa urządzeń, nowe technologie, bezpieczeństwo w sieci. Prośba o pomoc .  
SB.81-82 
 

PD.WB.94-95 
 

17.04.2020  8b 
 
T:Asking for and offering help. Speaking and writing practice.  
Nauka i technika – obsługa urządzeń, nowe technologie, bezpieczeństwo w sieci. Prośba o pomoc .  
SB.81-82 

https://megawrzuta.pl/download/9fff329f810a5fd7e0f736b29fe86963.html
https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english&aqs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english&aqs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://megawrzuta.pl/download/9fff329f810a5fd7e0f736b29fe86963.html
https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english&aqs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=strona+bierna+rock+your+english&oq=strona+bierna+rock+your+english&aqs=chrome..69i57j0l2.12116j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


PD.WB.94-95 
 

20.04.2020 8A 
T:Revision 9. Powtórzenie materiału z rozdziału 9. 

Strona bierna – w czasach Present Simple i Past Simple, czasowniki modalne (wyrażanie prośby). 

SB.83 

PD.WB.96-97  
https://www.youtube.com/watch?v=r8NANxkgLU4 

https://www.youtube.com/watch?v=OGgQhJu3Qkg&t=14s 

https://www.youtube.com/user/jezykalnia 

 21.04.2020 8B 
:Revision 9. Powtórzenie materiału z rozdziału 9. 

Strona bierna – w czasach Present Simple i Past Simple, czasowniki modalne (wyrażanie prośby). 

SB.83 

PD.WB.96-97  
https://www.youtube.com/watch?v=r8NANxkgLU4 

https://www.youtube.com/watch?v=OGgQhJu3Qkg&t=14s 

https://www.youtube.com/user/jezykalnia 

 

22.04.2020 8A 
t:Sport – vocabulary exercises. Sport – ćwiczenia leksykalne. 

 
Sport – dyscypliny, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca, współzawodnictwo, kondycja fizyczna.  
Czasy teraźniejsze i przeszłe do opisu doświadczeń życiowych. 

 

PD: 

Test z rozdziału 9 i kartkówki https://megawrzuta.pl/download/08038a2d8ad4db4b99b488b949b5d0df.html 
https://megawrzuta.pl/download/f6f99af1cba50e91aeed7a4737b35bc4.html 

https://megawrzuta.pl/download/47c432dd4bf368510e33c18bf5e9e330.html 

 

dla chętnych: Discuss the follwoing questions: 

 

How might various form pf psychical activity affect the following? 
-the heart 
-mood 
-life expectancy 
-ageing 
-body weight 
muscles and joints, 

 

 

  

 

23.04.2020 8b 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8NANxkgLU4
https://www.youtube.com/watch?v=OGgQhJu3Qkg&t=14s
https://www.youtube.com/user/jezykalnia
https://www.youtube.com/watch?v=r8NANxkgLU4
https://www.youtube.com/watch?v=OGgQhJu3Qkg&t=14s
https://www.youtube.com/user/jezykalnia
https://megawrzuta.pl/download/08038a2d8ad4db4b99b488b949b5d0df.html
https://megawrzuta.pl/download/f6f99af1cba50e91aeed7a4737b35bc4.html
https://megawrzuta.pl/download/47c432dd4bf368510e33c18bf5e9e330.html


t:Sport – vocabulary exercises. Sport – ćwiczenia leksykalne. 

 
Sport – dyscypliny, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca, współzawodnictwo, kondycja fizyczna.  
Czasy teraźniejsze i przeszłe do opisu doświadczeń życiowych. 

 

 

 

 

 

 

Dla chetnych: Which is more important, taking part or winning? 
To what extent do professional sportsmen and women need support? From trainers,from the public,from 
governments ? 

 

PD: 

Test z rozdziału 9 i kartkówki https://megawrzuta.pl/download/08038a2d8ad4db4b99b488b949b5d0df.html 
https://megawrzuta.pl/download/f6f99af1cba50e91aeed7a4737b35bc4.html 

https://megawrzuta.pl/download/47c432dd4bf368510e33c18bf5e9e330.html 
 
24.04.2020 8BT:Talking about past events – Past Perfect. Relacjonowanie przeszłości – czas Past Perfect.  
SB 86 

Sport – dyscypliny, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca, współzawodnictwo, kondycja fizyczna.  
Pd 99-100 

 
 27.04.2020 8A 

T:Talking about past events – Past Perfect. Relacjonowanie przeszłości – czas Past Perfect.  
SB 86 

Sport – dyscypliny, sprzęt sportowy, ludzie w sporcie, miejsca, współzawodnictwo, kondycja fizyczna.  
Pd 99-100 

dla chętnych: 
1Why does gym-goers’ enthusiasm flag so easily? 

2.What factors would motivate you to take up a sport/exercising? Do you think you would have enough 

willpower to carry on with it? 

 

 

https://megawrzuta.pl/download/08038a2d8ad4db4b99b488b949b5d0df.html
https://megawrzuta.pl/download/f6f99af1cba50e91aeed7a4737b35bc4.html
https://megawrzuta.pl/download/47c432dd4bf368510e33c18bf5e9e330.html

