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Polecam wszystkim poniższe strony                                                                                              
https://www.ego4u.com/ - różne materiały, gramatyka, sprawności językowe                               
https://www.esl-lab.com/ - ćwiczenia językowe, rozwijanie sprawności słuchania

oraz 
strona naszej biblioteki na FB - Biblioteka Reja 
– Open Library: (https://openlibrary.org/) – zbiory anglojęzyczne, beletrystyka oraz pozycje 

popularnonaukowe
– LibriVox: (https://librivox.org/) – ebooki i audiobooki anglojęzyczne 

Klasa 1A  gr a2  

 Verb collocations – ćwiczenia (ćwiczeniówka, zad.1-2/60, 3-7/61)
 Review 5 – ćwiczenia powtórzeniowe (podręcznik, zad.1-6/70, zad.12/71, ćwiczeniówka, 

zad.1-6/69)
 Parts of the body – słownictwo (podręcznik, zad.1/72, 10,12/73, ćwiczeniówka, zad.1-

4/70, 5-8/71)
 Zdalne lekcje - www.gov.pl, klasa 1, stary system, lekcja 2. Parts of the body. 

Klasa 1D  gr a8     

 What makes  you happy in your job? – praca z tekstem, słownictwo (podręcznik, 
zad.1,3/72, zad.5,8,10,13/73) 

 Job and work – ćwiczenia (ćwiczeniówka, zad.1-4/66, 5-8/67)
 Zdalne lekcje - www.gov.pl, klasa 3, stary system, lekcja 10. Job 

Klasa 1E   gr a9   

 Reflexive/Emphatic pronouns – ćwiczenia (podręcznik, zad.9/49, Workbook, zad.4-5/31)
 Types of programmes – słownictwo (podręcznik, zad.3/50, Workbook, zad. 1-6/32, 

zad.7-9/33)
 Zdalne lekcje - www.gov.pl, klasa 2, stary system, lekcja 1. Vocabulary, TVshows 

http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
http://www.gov.pl/
https://www.esl-lab.com/
https://www.ego4u.com/


Klasa 1H   gr a15   

 Tenses in reviews – ćwiczenia (podręcznik, zad.6,7,8//51 oraz praca pisemna zad.9/51)
 Into the ‘Shark Tank’ – praca z tekstem, słownictwo (Workbook, zad.7-9/33)
 Zdalne lekcje - www.gov.pl, klasa 1, stary system, lekcja 15. Going to the movies 

Klasa 2A  gr aI  

 A doctor’s appointment – ćwiczenia (podręcznik, zad.1,2,4,6,7/79)
 A formal email – praca z tekstem (podręcznik, zad.2,3,4/80)
 Review 6 – powtórzenie (podręcznik, zad.1-6/82, zad7/83)
 Rooms and furniture – słownictwo, rozszerzenie (podręcznik, zad.1-4/14, zad.5-10/15)

Klasa 2B   gr aIII           Klasa 2C   gr aV  

 Szkoła – ćwiczenie mówienia (podręcznik, zad.3,4/34)
 E-mail – ćwiczenie pisania (podręcznik, zad.3/35)
 For and against essay – ćwiczenie pisania, rozszerzenie (podręcznik, zad.8/33)
 Sissy’s Progress – praca z tekstem, rozszerzenie (podręcznik, zad.2/34-5)

http://www.gov.pl/

