
Welcome to our second day of the Australian Challenge :)

Dziś, w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, poćwiczymy rozumienie czytanego 
tekstu oraz pisanie (=> Praca praktyczna będzie oceniana).

Are you ready?
Let's start!

Today's topic is "My favourite meal".

Czy pamiętacie co oznacza słowo MEAL? => Meal - Posiłek

Click the link: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-writing/my-
favourite-meal

EXERCISE 1. Zanim przeczytacie tekst, kliknijcie na pasek PREPARATION (przygotowanie) 
ponad tekstem i zróbcie znajdujące się tam zadanie. Kliknijcie na przycisk FINISH na dole aby 
sprawdzić poprawność waszych odpowiedzi.

EXERCISE 2. Przeczytajcie tekst i zwróćcie uwagę na słowa zaznaczone niebieskim kolorem. Co 
oznaczają i jakie jest ich zadanie w tekście? Na przykład: słowo BUT tłumaczymy jako ALE i jego 
zadaniem jest rozdzielenie dwóch przeciwnych informacji, czyli + ALE - (Chciałem wyjść na 
spacer :), ALE zaczęło padać :( ).

AND tłumaczymy jako ...
BECAUSE tłumaczymy jako ...
SO tłumaczymy jako ...

EXERCISE 3. Kilknijcie na zadanie znajdujące się pod tekstem, tj. CHECK YOUR 
UNDERSTANDING: MULTIPLE CHOICE i sprawdźcie ile zrozumieliście.

EXERCISE 4. Kliknijcie na pasek CHECK YOUR WRITING: GAP FILL 1. Uzupełnijcie zdania 
właściwymi spójnikami (klikając poszczególne słowa) i sprawdźcie swoją wiedzę wybierając 
przycisk FINISH.

EXERCISE 5. Kliknijcie na pasek CHECK YOUR WRITING: GAP FILL 2. Tym razem 
uzupełniacie zdania sami wpisując właściwe spójniki: AND, BECAUSE, SO oraz BUT.

!!!!!! ZADANIE DOMOWE - PRACA PRAKTYCZNA !!!!!!

Napiszcie krótki tekst (od 60 do 100 słów) na temat "My favourite meal". Praca powinna zawierać 
powtórzone dziś spójniki AND, SO, BECAUSE oraz BUT. Zastanówcie się nad pytaniami poniżej:

1) What is your favourite meal?
2) When do you eat it?
3) Who cooks your favourite meal?
4) Why do you like this meal so much?
5) What do you drink with this meal?

!!!!!!!!!!=> GOTOWE PRACE PROSZĘ PRZESŁAĆ DO MNIE PRZEZ E-DZIENNIK DO 
DNIA  18 MARCA   <=!!!!!!!!!!!!
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