JĘZYK ANGIELSKI - Klasa 8d grupa 2 (25-27 marca 2020)
Hello! Co u Was słychać? Mam nadzieję, że powoli zaczynacie przyzwyczajać się do nowej sytuacji
i do nowego sposobu nauki  Dziękuję tym, którzy zdecydowali się przysłać mi zdjęcia ze zleconymi
zadaniami! (Wasza praca zostanie nagrodzona )
Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie
kształcenia na odległość (w tej sytuacji moje ostatnie zdanie z zeszłotygodniowych materiałów jest już
niestety nieaktualne !!!). Nauczyciele zostali zobligowani do realizowania podstawy programowej, a to
znaczy, że będziemy musieli wspólnymi siłami uczyć się nowych rzeczy. Wiem, jak trudne jest skupienie
uwagi na nauce w momencie, gdy wokół tyle złych wiadomości. Sama mam w domu dwoje uczniów,
którym do tej pory nie udało się wdrożyć w rytm systematycznej samodzielnej pracy. Mam jednak nadzieję,
że wspólnymi siłami sprostamy temu niesamowicie trudnemu zadaniu! A więc, zgodnie z wymaganiami
Ministra Edukacji Narodowej, uczymy się !!! I, co budzi najwięcej moich obaw, ta Wasza (i moja ) praca
będzie oceniana !!!
A jeśli ktoś nie wierzy  to odsyłam do poniższych linków:
https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3
https://www.gov.pl/attachment/98ee4257- f320-491f-861f-bea8c6c2d143
W każdy poniedziałek

na stronie internetowej szkoły pojawi się PLAN PRACY Z JĘZYKA

ANGIELSKIEGO na nadchodzący tydzień. Nie róbcie wszystkiego na raz. Materiał będzie zwykle
podzielony na 3 części – tyle, ile lekcji angielskiego zaplanowano dla Was tygodniowo w planie lekcji
zdalnych (jedna z nich przeznaczona będzie na rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych).
Postępujcie zgodnie z moimi instrukcjami. W razie pytań, wątpliwości, wiecie, gdzie mnie szukać. Jeśli
zajdzie

potrzeba,

możemy

umówić

się

również

na

„wideokonferencję”

za

pośrednictwem

fb,

komunikatorów Messenger, WhatsApp lub aplikacji Zoom.
A oto plan pracy na bieżący tydzień:

I STRONA BIERNA - PRZYPOMNIENIE.
1. Wpisz do zeszytu temat lekcji: Passive voice (strona bierna) oraz datę.
2. Przypomnij sobie czym różnią się zdania w stronie biernej od zdań w stronie czynnej. W jakich
sytuacjach używamy strony biernej? (Jeśli nie pamiętasz, odpowiedzi znajdziesz w podręczniku s.78
i zeszycie ćwiczeń s.91.)

3. Zapisz w zeszycie notatkę (możesz też wydrukować ją i wkleić):
Strony

czynnej (ACTIVE)

używamy,

gdy Strony biernej (PASSIVE) używamy, gdy

wykonawca czynności jest dla nas ważny i bardziej interesuje nas sama czynność niż
wykonawca czynności.

czynimy go podmiotem zdania.

Gollum stole the ring.

The ring was stolen by Gollum.

Gollum
Gollum
(podmiot)

stole

The ring
Pierścień
(podmiot)

the ring.

ukradł
(orzeczenie w stronie czynnej)

was stolen

pierścień.
(dopełnienie)

by Gollum.

został skradziony
(orzeczenie w stronie biernej)

przez Golluma.
(dopełnienie)

4. Przypomnij sobie z jakich elementów składa się orzeczenie w stronie biernej? Znasz odpowiedź?
Zapisz ją w zeszycie w formie poniższej notatki (możesz też wydrukować ją i wkleić do zeszytu)
oraz ZAPAMIĘTAJ !!!
Orzeczenie w stronie biernej składa się zawsze z dwóch elementów: czasownik to be w odpowiednim
czasie + czasownik główny w formie PAST PARTICIPLE (czyli regularny z końcówką –ed, a
nieregularny z 3 kolumny tabeli czasowników nieregularnych).
ACTIVE
PRESENT SIMPLE

PASSIVE

They produce McLaren cars in the UK.

McLaren cars are produced in the UK.

They don’t produce McLaren cars in the USA.

McLaren cars aren’t produced in the USA.

Do they produce McLaren cars in the UK?

Are McLaren cars produced in the UK?

The Mielec Aviation Works made the first

The first Melex was made in 1971 by the Mielec

Melex in 1971.

Aviation Works.

Google didn’t make the first Melex.

The first Melex wasn’t made by Google.

Did the Mielec Aviation Works make the first

Was the first Melex made in 1971 by the Mielec

Melex in 1971?

Aviation Works?

The police have arrested three hackers.

Three hackers have been arrested by the police.

The police haven’t arrested three hackers.

Three hackers haven’t been arrested by the police.

Have the police arrested three hackers?

Have three hackers been arrested by the police?

The electrician will replace this switch.

This switch will be replaced by the electrician.

The electrician won’t replace this switch.

This switch won’t be replaced by the electrician.

Will the electrician replace this switch?

Will this switch be replaced by the electrician?

MODALS

You mustn’t touch anything in the lab.

Anything in the lab mustn’t be touched.

(czasowniki

I can’t carry out this experiment.

This experiment can’t be carried out.

You should always follow the instructions.

The instructions should always be followed.

PAST SIMPLE

PRESENT
PERFECT

FUT URE SIMPLE

modalne)

II STRONA BIERNA – ĆWICZENIA.
1. Zapisz w zeszycie temat: Passive – exercises. Pamiętaj o zapisaniu daty.
2. Wykonaj w zeszycie ćw.8 i 9 s.78 (podręcznik).
3. Wykonaj ćw. 1,2 s.92, ćw. 4,5,6 s.93, ćw.5 s.95 w zeszycie ćwiczeń. Jeśli będziesz mieć kłopot z
samodzielnym poradzeniem sobie z ćwiczeniami, pytaj na naszej klasowej grupie przedmiotowej na
Messengerze.
POWODZENIA! Czekam na zdjęcia zeszytów i ćwiczeniówek! W razie pytań, wątpliwości piszcie na
adres mailowy lub naszą przedmiotową grupę na Messengerze  Pamiętajcie, że nowe rozporządzenie
nakłada na nauczycieli obowiązek zdalnego oceniania pracy uczniów! - dlatego przesyłanie prac jest
konieczne.

Pozdrawiam, Anita Cichoń

