
Kl.7   11.05.  poniedziałek      

ZAGADNIENIE 1    UCZYĆ SIĘ, NIE UCZYĆ SIĘ? 

Dzisiaj nauczymy się pytać rozmówcę, w jakiej szkole się uczy i informować w jakiej szkole 

uczą się jego koledzy 

1.Przeczytajmy krótki dialog str.52 zad.1   Gdzie chodzą do szkoły osoby z dialogu? 

Mamy 2 czasowniki bardzo podobne do siebie; jeden z nich to czas.zwrotny ,Jaka jest różnica 

między nimi: 

Czas. Учить –uczyć się jakiegoś przedmiotu np. przedmiotów          я учу русский язык. 

учиться – uczyć się gdzie?                   я учусь в лицее. 

Odmianę mamy w tabeli . Proszę te czasowniki przepisać do zeszytu. 

2. Na przećwiczenie tych czasowników zróbmy ćw.1 i 2/ 50 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Sprawdźcie je z kluczem odpowiedzi. 

3. Na koniec mamy ciekawostkę. zad. 2/ 52 Przeczytajcie najpierw wiadomości w 

wykrzyknikach, a potem zróbcie to ćwiczenie w.g  waszej wiedzy. 

 

 

Praca domowa zad.4/ 50 bez przesyłania 

 

 

 

 



Kl.7   13.05.  środa     

ZAGADNIENIE 2         Gdzie uczą się moi przyjaciele? 

Dzisiaj nauczymy się  informować , gdzie uczą się koledzy, rodzeństwo oraz nauczymy się 

opowiadać, czy podoba się szkoła, w której się uczy 

1. Najpierw odpowiedzmy na pytania w zad. 3/ 53 podręcznik. Zapiszmy te zdania do 

zeszytu. 

2, Naszym kolejnym zadaniem jest zapoznanie się z tworzeniem trybu rozkazującego w 

j.rosyjskim. 

 

Bezokolicznik Ты Вы 

чита́ть czytać чита́й! чита́йте! 

говори́ть mówić говори́! говори́те! 

по́мнить pamiętać по́мни! по́мните! 

вста́ть wstać вста́нь! вста́ньте! 

 Встава́й! Ты опозда́ешь в шко́лу! - кри́кнула ма́ма. 

 Wstawaj! Spóźnisz się do szkoły! - krzyknęła mama. 

Niektóre czasowniki tworzą tryb rozkazujący nieregularnie. Warto je zapamiętać:  

Bezokolicznik Ты Вы 

пе́ть śpiewać по́й! по́йте! 

пи́ть pić пе́й! пе́йте! 

да́ть dać дава́й! дава́йте! 

 Ле́на, не пой э́ту пе́сню! Я её не люблю́. 

 Lena, nie śpiewaj tej piosenki! Ja jej nie lubię. 

 Не пе́йте е́щё ко́фе! Он горя́чий. 

 Nie pijcie jeszcze kawy! Ona jest gorąca. 

Na szczególną uwagę zasługuje czasownik да́ть (dać), od którego tworzymy formy дава́й i 

дава́йте. Używa się go w znaczeniu przenośnym w celu skłonienia osoby bądź grupy osób do 

wykonania jakiejś czynności. Na przykład:  

 Дава́йте дружи́ть! 

 Zaprzyjaźnijmy się! 

 Дава́й схо́дим в кино́! 

 ("no chodź") pójdźmy do kina! 

3. Popatrzmy na obrazki i dopasujmy polecenia do każdego obrazka. 

Mamy : 1B, 2G, 3C, 4F, 5A, 6D, 7H, 8E 

Do domu do przesłania w dniu 13.05 do godz. 22.00 ćw.3/ 50 (zeszyt ćwiczeń) 

 

 


