
 

Zagadnienie 1     kl. 8     27. 04. Poniedziałek       
Poprawa pracy klasowej  Proszę w zeszycie zapisać poprawnie wszystkie zdania 
ZADANIE 1.  
Za każdą poprawną odpowiedź  
1.1. едим, пьём 
1.2. едят, пьют 
1.3. ем, пью 
1.4. едите, пьёте 
1.5. ешь, пьёшь 
 
ZADANIE 2.  
Za każdy prawidłowy wyraz – 
Przykładowy dialog: 
– Здравствуйте! Вот меню.  
– Спасибо. А что вы нам посоветуете на первое? 
– Я вам советую взять уху. 
– А что это такое? 
– Уха – это рыбный суп. 
– Хорошо, принесите уху. А какое у вас фирменное блюдо? 
– Бефстроганов. 
– Мы возьмём две порции.  
– А что вы будете пить? 
– Кофе и апельсиновый сок. 
– На десерт рекомендую мороженое. 
– Это решим потом. 

 
ZADANIE 3.  
Za każdą poprawną odpowiedź   
3.1. рыба с овощами 
3.2. чай с лимоном 
3.3. бутерброд с колбасой 
3.4. гуляш с кашей  
 
ZADANIE 4.  
Przykładowe odpowiedzi: 
4.1. Что надо есть каждый день? 
4.2. Что ты ешь на ужин?  
4.3. Какое твоё любимое блюдо? 
ZADANIE 5 
 

Вредно- niezdrowo                                              заказать- zamawiać 

Пирог-     ciasto                                             пирожки- drożdżówki 

ZADANIE 6 

 
Mail do kolegi/koleżanki 

 

 

 

 



 

 

ZAGADNIENIE  2     Kl. 8     Środa  29.04 

Temat:  Życzę Tobie sukcesów w szkole! 

Dzisiaj nauczymy się składać życzenia z okazji różnych świąt 

1.Zacznijmy od zapoznania się z kartami okolicznościowymi str.51 zad.5 Przeczytajcie życzenia i 

przetłumaczcie na j.polski.  

Składając komuś życzenia używamy słówka поздравлять…Poniżej w tabeli mamy odmianę tego 

czasownika i pytajniki . Popatrzcie 

Pod tym czasownikiem mamy kolejny czasownik , jego odmianę i użycie w zdaniu. 

 

Dodatkowe informacje na ten temat mamy w ramce w podręczniku str.51. Proszę bardzo dokładnie 

wczytać się w treść . 

2.Spróbuj dopasować do kartek nad ramką życzenia znajdujące się poniżej ramki. Zapewne znacie już 

rozwiązanie. 

1   г                         2    а                 3     б                       4   в 

3. Zad. 6 Proszę napisać życzenia o okazji jakiegoś święta. 

4. Praca domowa  3,4,5 / 26 zeszyt ćwiczeń do przesłania dla nauczyciela.  

Termin przesyłania prac w dniu , kiedy mamy lekcje do godziny 20.00. 

 

 

 

 


