
Klasa I TG g gr2, Język angielski, nauczyciel: Rafał Krawczyk

                                                                  Lesson                                            20 th May, 2020
Topic: Writing a blog entry – skills practice. Grammar – so / such.

1. Zapisz datę, temat i przeanalizuj zadanie 6, podane na stronie 35 w podręczniku, 
wraz z wyjaśnieniami (! Watch out !).  Zapisz poniższy schemat w zeszycie i dobrze 
zapamietaj:

so  +  przymiotnik  /  przysłówek       (so fast  -  tak szybko)
such  +  przymiotnik  +  rzeczownik      (such a fast car – taki szybki samochód)

Konstrukcje te mogą występować w zdaniach wykrzyknikowych, np

e.g. I think it is so beautiful today.(...tak pięknie...)
They have such a big house!(...taki duży...)

Możemy także zbudować bardziej złożone zdania, wówczas trzeba używać  that (że),  
które jest w pewnym sensie spójnikiem dwóch zdań. Mamy więc zdania typu:

e.g. It was so cloudy that we took our umbrellas.(... tak pochmurno, że)
She had such an old car that it broke down on the way home.(...taki stary samochód, że)

           ( Oczywiście wpisz so / such  w zadaniu 6 / 35 a odpowiedzi przenieś do zeszytu).

2. Kolejne zadanie, nr 7,  polega na przygotowaniu przykładowych zdań do wpisu na 
blogu. Przeczytaj podpunkty 1-4 str. 35, przetłumacz ustnie i zapisz odpowiedzi,  jak 
poniżej:

• My home town is really great. There are some restaurants, cafes and even a cinema.  
The best attraction is an art gallery, where we can see  such great paintings.

3. Ostatnie zadanie nr 8, str. 35, to zadanie pisemne. Przeczytaj uważnie polecenie, 
wybierz miasto (miejscowość), które niedawno odwiedziłeś i zgodnie z punktami 
treści opisz je w formie wpisu na blogu. (Opisz co tam robiłeś, tego punktu nie ma w 
podręczniku ale trzeba go także uwzględnić ). Limit słów 100-150 . 
Idealnie byłoby umieścić wszystko na jednej stronie (jednym zdjęciu).

Jest to praca obowiązkowa, do wykonania samodzielnie. Pisanie to ważna sprawność 
językowa, więc chcę, aby każdy otrzymał z tego ocenę. Macie modelowy tekst, ale nie 
przepisujcie całych zdań. Formułujcie własne myśli i opinie. Identyczne prace nie będą 
oceniane. Termin realizacji 26.05.2020. Zadania te mają być zapisane w zeszycie, bo tak 
realizujemy podstawę programową. 
PS Przypominam, mój adres mailowy: r.krawczyk0@poczta.onet.pl. 

Pozdrawiam    Rafał Krawczyk
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