
Witam Kochani Uczniowie! 

W związku z faktem, iż ktoś zmienił ustawienia otwartego maila i nie mamy do niego dostępu /nie 

pozdrawiam/, od tej pory informacje o zadaniach do wykonania będę zamieszczać na tej stronie 

szkoły. 

Proszę piszcie prace na adres: agnieszka.sztarbala@onet.pl 

Pamiętaj, zawsze podpisz pracę imieniem, nazwiskiem i klasą. 

Dziękuję za przysłane do tej pory prace! Good job! 

PAMIĘTAJ!  

Nie narzekaj! Ja Tobie zadaję jedno zadanie na tydzień, a spodziewam się odbioru 199 prac!  

Klasy pierwsze Technikum 

Kochani! 

Na podstawie opisu gramatyki zawartego w ćwiczeniu, str16, czas past simple, w ramach pracy 

własnej, zrób ćwicz. 1, 2, 3. Następnie napisz wypowiedź o tym co zrobiłeś przez ostatni tydzień, 

używając 2 formy czasownika, oraz czego nie zrobiłeś przez ostatni tydzień, używając przeczenia: I 

didn’t + czasownik. Dodaj dopełnienia czasu, miejsca, sposobu, celu /kiedy, gdzie, jak, po co/. Napisz 

minimum 10 zdań twierdzących oraz 10 przeczących. 

Powodzenia! 

Klasy drugie Technikum, 2i1, 2s  

Kochani! 

Na podstawie słownictwa z książki, rozdział 5, str. 63, w ramach pracy własnej, wykonaj ćwiczenia na 

stronie 60, 62. Następnie napisz wypowiedź odpowiadającą na pytania: jaką formą sztuki jesteś 

zainteresowany i dlaczego? Jakie umiejętności artystyczne posiadasz? Jakiej formy sztuki nie lubisz, 

nie rozumiesz, nie doceniasz? Oczekuję minimum 20 zdań. 

Powodzenia! 

 

Klasa trzecia Technikum 

Kochani, 

W ramach pracy samodzielnej, przeczytajcie materiał w książce na str. 18, 19. Następnie, proszę, 

prześlijcie mi realizację zadania nr 5 str.15. 

Powodzenia! 

Klasy Szkoły Branżowej, 1ksp, 1ksg 

Kochani, 

w ramach pracy własnej, przeczytajcie tekst  na str. 12 w książce oraz zróbcie ćwicz. 3, 4, 5 str. 13. Na 

podstawie zdobytych informacji z tekstu, odpowiedzcie na pytanie w zad. 6 str. 13: co sądzisz o życiu 

Amishów.   Odpowiedź przyślijcie po angielsku /wyższa ocena/ lub po polsku /niższa ocena/.   

Powodzenia! 

Język obcy zawodowy 

Klasy 2i1, 2i2,  

mailto:agnieszka.sztarbala@onet.pl


Kochani,  

W tym tygodniu zadaję Wam zadania na kolejne 2 tygodnie, mianowicie, proszę abyście przeczytali 

teksty z książka nr 2, lekcja 11 i 12, i przetłumaczcie słownictwo pogrubione w tekstach.  

Powodzenia! 

3km, 2s,  

Kochani, 

W tym tygodniu zadaję Wam zadania na kolejne 2 tygodnie, W ramach pracy samodzielnej, 

przeczytajcie słownictwo ze stron 38, 39 oraz zróbcie zad. 2 str.40 oraz zad. 5 str.43-44. Następnie, 

jako pracę na zaliczenie, przyślijcie mi zrobione zadania: zad.3 str. 42, zad. 1 str.45.  

Powodzenia! 

 


