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LLLeeettt’’’sss   eeexxxppplllooorrreee!!!   

 

 

 

Zadanie dla klasy IV 

 

HOWHOWHOWHOW and and and and WHAT? WHAT? WHAT? WHAT?    

 

Przygotuj plakat (format nie większy niż A3), na którym znajdą się 

odpowiedzi na 4 pytania: 

� How can you travel? 

� What things can you pack for different places? 

� What places can you visit? 

� What can you do on a trip? 

Swoje odpowiedzi przedstaw w formie słownej i graficznej. 

Np.  

How can you travel?  

Przykładowa odpowiedź: by car plus obrazek samochodu. 

 

 

 

 

Na co będziemy zwracać uwagę: 

� Zgodność z tematem 

� Stopień zaawansowania użytych słówek i zwrotów 

� Poprawność językowa 

� Estetyka wykonania 

 

 

 

 

Prace należy oddać nauczycielowi j. angielskiego do dnia 7 dnia 7 dnia 7 dnia 7 maja 2018 maja 2018 maja 2018 maja 2018 r. r. r. r. 

 



   

AAANNNGGGLLLOOOMMMAAANNNIIIAAA   222000111888   
LLLeeettt’’’sss   eeexxxppplllooorrreee!!!   

 

 

Zadanie dla klasy V i VI 

 

MY KIND OF PLACEMY KIND OF PLACEMY KIND OF PLACEMY KIND OF PLACE    

Poszukaj informacji o dowolnych dwóch miejscach w Polsce  

lub na świecie, a następnie porównaj je ze sobą. Na podstawie zebranych 

informacji napisz, np. które z nich jest bardziej zaludnione, cieplejsze, 

bardziej interesujące, ładniejsze, które z nich chciałbyś zwiedzić  

lub w którym chciałbyś zamieszać itp. Użyj min. 120 słów. 

 

 

MAKE UP YOUR MINDMAKE UP YOUR MINDMAKE UP YOUR MINDMAKE UP YOUR MIND    

Na wakacje przyjeżdża do ciebie kolega/koleżanka z Australii. Chcecie 

wspólnie zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce. Znajdź dwie oferty z biura 

podróży i napisz e-mail do kolegi/koleżanki, w którym opiszesz te oferty. 

Porównaj ceny, noclegi, atrakcje itp. Wyraź swoją opinię, ale na koniec 

zapytaj o zdanie kolegi/koleżanki, którą ofertą byłby/byłaby 

zainteresowana. Użyj min. 120 słów. 

 

 

Na co będziemy zwracać uwagę: 

� Zgodność z tematem 

� Stopień zaawansowania użytych słówek i zwrotów 

� Poprawność językowa 

� Umiejętność uzasadniania swojej opinii  

(np. It’s more interesting because...) 

� Estetyka wykonania 

 

 

Prace należy oddać nauczycielowi j. angielskiego do dni dni dni dnia 7a 7a 7a 7 maja 2018 maja 2018 maja 2018 maja 2018 r. r. r. r. 
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LLLeeettt’’’sss   eeexxxppplllooorrreee!!!   

 

 

Zadanie dla klasy VII 

 

 

WE’RE GOING ON AN ADVENTUREWE’RE GOING ON AN ADVENTUREWE’RE GOING ON AN ADVENTUREWE’RE GOING ON AN ADVENTURE    

    

Zorganizuj wycieczkę dla siebie i swoich przyjaciół z Nowego Jorku  

do wybranego miejsca w Polsce lub na świecie. Napisz do nich e-mail,  

w którym opiszesz: 

� when you’re going to start your trip 

� what your friends should take 

� how you’re going to travel 

� where you’re going to stay (a hotel, campsite,...?) 

� what you’re going to do  

� when you’re going to come back 

Użyj min. 120 słów. 

 

 

 

 

Na co będziemy zwracać uwagę: 

� Zgodność z tematem 

� Stopień zaawansowania użytych słówek i zwrotów 

� Poprawność językowa 

� Estetyka wykonania 

 

 

 

 

Prace należy oddać nauczycielowi j. angielskiego do dnia 7 dnia 7 dnia 7 dnia 7 maja 2018 maja 2018 maja 2018 maja 2018 r. r. r. r. 

 


