
TOPIC: PAŃSTWO I SPOŁECZENSTWO

Dzień dobry,

Dziękuję  za  przesłanie  Waszych  prac.  Nie  otrzymałam  jeszcze  wszystkich,  ale  jestem
przekonana, że wkrótce reszta do mnie dotrze. 

Teraz chciałabym, żebyście zajęli się tematyką PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO ( pomimo
niesprzyjajacych okoliczności udało się nam dotrzeć do ostatniego rozdziału :-)  ).

Jakie jest Wasze zadanie? 

1) zrobić ćwiczenia ze słownictwa ( strony 188-191) – na poziomie podstawowym i rozszerznym

2) zrobić ćwiczenia ze słuchania – 2/192 ( p.podstawowy, 2/192-193 ( p. rozszerzony)

3) zrobić ćwiczenia z czytania: 3/194 ( p.podstawowy ), 2/195 ( p. rozszerzony)

4) zrobić ćwiczenie z mówienia ( w formie pisemnej, odręcznie, osobiście ) - Zadanie 1/216.

5) napisać wypowiedź zgodnie z  jednym  z 4 poleceń (  do wyboru,  proszę,  aby to  były prace
napisane odręcznie, samodzielne, nie skopiowane z Internetu ani od kolegi/koleżanki. Nawet jeżeli
w Waszym mailu będą błędy, to świat od tego nie zawali się, a co poćwiczycie angielski to Wasze.
Pamiętajcie, że wiem, na jakim poziomie językowym mniej więcej jesteście i na jakim poziomie
każdy z Was może taką pracę napisać.  Jeżeli dla kogoś to będzie za trudne zadanie, to proszę o tym
napisać w mailu. ).

To ćwiczenie zróbcie dopiero po przerobieniu ćwiczeń ze słownictwa. 

POLECENIE 1
 
Władze  uczelni,  na  której  studiujesz,  planują  wprowadzenie  opłat  za  korzystanie  z  biblioteki
uniwersyteckiej. Właśnie wróciłaś/eś z zabrania dotyczącego wprowadzenia opłat. Na studenckim
forum internetowym:

• napisz, za co pobierane będa opłaty i przedstaw swoje zdanie na ten temat,
• zrelacjonuj przebieg spokania
• poinformuj, co Ty i Twoi koledzy zamierzacie zrobić w tej sprawie,
• zachęć użytkowników forum do udziału w proteście.

POLECENIE 2

Wczoraj obejrzałaś/eś pierwszy odcinek nowego serialu dokumentalnego na temat przestępczości w
dużych miastach. Na szkolnym forum:

• opisz, czego dotyczył pierwszy odcinek,
• wyraź i uzasadnij swoją opinię na temat tego serialu.,
• poleć uzytkownikom forum inny serial kryminalny, którego jesteś fanką/fanem,
• zapytaj ich, jakie seriale oglądają i co sadzą na ich temat.



POLECENIE 3

Niedawno byłeś swiadkiem przestępstwa ulicznego. Na forum internetowym Twojej dzielnicy:
• opisz okoliczności zdarzenia i jego przebieg,
• napisz, jak zareagowałaś/eś na to zdarzenie,
• napisz, co zdziwiło Cię w reakcji innych świadków przestępstwa,
• wyraź swoją opinię na temat rosnącej liczby takich zdarzeń w Twojej okolicy.

POLECENIE 4

Na  forum  internetowym  przeczytałaś/eś  wpis,  którego  autor  krytykuje  młodzież  za  brak
zainteresowania problemami społecznymi.
Odpowiedz na ten wpis i:

• wyjaśnij, dlaczego zgadzasz się/nie zgadzasz się z autorem wpisu,
• napisz, jakie problemy społeczne uważasz za ważne i dlaczego,
• opisz ostatnią akcję prospołeczną, w której brałaś/eś udział,
• napisz, co ta akcja wniosła do Twojego życia, i zachęć innych do uczestnictwa w podobnych

akcjach.

Przed rozpoczeciem pisania zastanówcie się o czym chcecie pisać, jakie informacje chcecie
zawrzeć w wypowiedzi. Pamiętajcie, że Wasza wypowiedź musi być rozwinięta ( każdy z 4
podpunktów  ),  długość  wypowiedzi  –  od  80  do  130  wyrazów.  Nie  piszcie  wstępu  ani
zakończenia. Od razu realizujcie poszczególne punkty polecenia. 

Po zrobieniu ćwiczeń proszę je sfotogarfować lub zeskanować i przesłać na moją skrzynkę mailową
(  szkola.e.p@gmail.com ).  Za dobrze wykonaną pracę (  bedę brała  pod uwagę poprawność i
terminowość  wykonania  pracy  )  otrzymacie  oczywiście  plusy.  Termin  wykonania  pracy  –  do
15.04.2020 r. ( po przewie świątecznej ). Następne zadanie otrzymacie już po przerwie świątecznej,
zakładając oczywiście, że nie wrócimy do szkoły.

INFORMACJA W SRAWIE WASZYCH OCEN NA KONIEC ROKU

Oceny na konec roku szkolnego muszą być wystawione do 17 kwietnia. Mam już informację o tych
ocenach cząstkowych, które otrzymaliście do czasu zawieszenia zajęć. Przed zawieszeniem zajęć
proponowałam Wam oceny  i  zamierzam trzymać  się  tych  propozycji.  Oczywiście  wezmę  pod
uwagę prace, które wykonaliście ( lub nie wykonaliście ) w ramach zdalnego nauczania. W sprawie
wystawienia ocen będe kontaktowała się z Wami indywidualnie ( e-mail, Messenger , telefon ). W
razie pytań, wątpliwości – piszcie.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt.
Ewa Pawełczyk


