
Kl. 8   25.05 poniedziałek 

Zagadnienie 1  Masza choruje na anginę 

1.Dzisiaj poznamy nazwy lekarzy kilku specjalizacji . Zapiszmy słownictwo: 

 Пойти  к врачy- pójść do lekarza        пойти   в поликлâнику-pójść  do przychodni               

грàдусник – termometr             грàдус –stopień          

 чyвствовать себя -  czuć się       Как ты себя чyвствуешь? –jak ty się czujesz? 

болeть, заболeть / чем? = Narzędnik chorować na co?     У кого что болит –co , kogo boli 

вызвать врачà-wezwać lekarza 

Dodatkowo popatrzmy na tabelę str.58. Zwróćcie uwagę na zadania: Masza ma anginę, Masza 

choruje na anginę . 

2.Jeśli mamy jakieś dolegliwości, to udajemy się do lekarza-specjalisty. W zad. 3/58 mamy wizytówki 

lekarzy różnych specjalności.  

3. Spróbujcie powiedzieć, co kogo boli w zad. 4/ 59 Klucz poniżej: 

1. У Мàши болит головà. 2. У Мâши болит колáно. 3. У Мàкса болит гoрло. 

4. У Олáгa болит живот. 5. У Кàти болит зуб. 6. У Лäды болят у ши. 

 

Praca domowa do przesłania  w dniu 25.05 do godz. 20.00  

Zad. 2,3/ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kl.8   27.05 środa 

Zagadnienie 2             Choroba i szkoła 

Dzisiaj nauczymy się jak pytać o samopoczucie i odpowiadać na nie oraz powiedzieć, kto na co 

choruje. 

1.Sami wykonujemy zad. 5 / 59  KLUCZ: 

– Андрáй, как ты сегæдня чçвствуешь себã? –  Я чçвствую себã хорошo, прæсто отлnчно, а вот 

Кâра ужe вторoй день жàлуется на головнyю боль. У неё болâт гoрло. Онà сейчàс у врачà. 

Интерáсно, чем онà заболáла? У нâх в клàссе Мàша болáет ангâной, а Пáтя и Макс болáют 

грâппом. А родâтели сегoдня жàловались на сáрдце. У бàбушки болãт yши, онà тoже пошлà к 

врачy. Хорошo, что я ничeм не болeю! 

2.Zad. 7 / 59 Przeczytajcie wypowiedzi na forum i powiedzcie, co wy robicie , żeby nadrobić  

zaległości ze szkoły. Proszę do zeszytu napiszcie własne propozycje. 

3. Zad. 6/59 Popatrzcie na zwroty , które możecie użyć do wypowiedzi własnej 

 

Praca domowa zad. 4/30 ćwiczenia bez przesyłania 

   

 

 


