
Drodzy uczniowie,  

W związku z dwutygodniowym zawieszeniem zajęć w szkołach bardzo  proszę  o kontakt za pośrednictwem 

messenger'a lub poczty elektronicznej.  Wszelkiego rodzaju materiały, jak również  zadania do realizacji będę 

zamieszczać  na stworzonych wcześniej grupach. Bardzo proszę o systematyczne zapoznawanie się z zamieszczanymi 

materiałami.  

 

                                                                                                                                                       Pozdrawiam G. Buczek 

 

Klasa Materiały 

VIII ● https://testy.dlaucznia.info/  na tej stronie znajduje się przykładowy egzamin ósmoklasisty 

(online) a także zadania utrwalające umiejętności takie jak:  

a) Rozumienie tekstów pisanych, b) znajomość funkcji językowych, c) znajomość środków 

językowych, d) rozumienie tekstów pisanych  

● Prace pisemne – bardzo proszę o przesłanie prac na mój adres mailowy. (Zostanie on podany 

wraz z tematami i terminem przesłania prac w prywatnej wiadomości)   

● Zachęcam do odwiedzenia stron:  

http://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate 

http://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate 

http://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate 

http://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking 

https://quizlet.com/OxfordPolska/folders/oxford-repetytorium-osmoklasisty/sets 

 

Drodzy ósmoklasiści, wszystkie ww. strony pozwolą wam  utrwalić umiejętności tj. czytanie, 

słuchanie, pisanie. Znajdują się tam również ćwiczenia utrwalające umiejętności  

gramatyczno – leksykalne.  

 

VII ● Learningapps.org – strona z grami i zadaniami  

● www.test-english.com/grammar-points/a1/ - strona z gramatyką angielską, ćwiczenia 

gramatyczne 

● https://szlifujangielski.pl/practical-english/ - zadania na słuchanie i czytanie 

● https://wordwall.net/pl-pl/community/klasa-7/angielski 

● https://www.ang.pl/cwiczenia/czasowniki - czasowniki nieregularne,  
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● Prace pisemne – bardzo proszę o przesłanie prac na mój adres mailowy. (Zostanie on podany 

wraz z tematami i terminem przesłania prac w prywatnej wiadomości)   

● Tematy zadań, oraz ćwiczenia, które należy zrobić będą umieszczane tak jak do tej pory na 

grupie klasy. 

 

VI ● https://elt.oup.com/student/teamupplus/?cc=pl&selLanguage=pl – strefa materiałów 

ćwiczeniowych dla waszego podręcznika, 

● www.test-english.com/grammar-points/a1/ - strona z gramatyką angielską, ćwiczenia 

gramatyczne 

● https://www.ang.pl/cwiczenia/czasowniki - czasowniki nieregularne,  

● https://wordwall.net/pl/community/klasa-6/angielski/team-up-plus 

● Learningapps.org – strona z grami utrwalającymi słownictwo  

 

● Tematy zadań oraz ćwiczenia, które należy zrobić będą umieszczane tak jak do tej pory na 

grupie klasy. 

 

 

V ● https://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne - tutaj można 

ćwiczyć czasowniki nieregularne, jest to temat bieżący więc zwróćcie uwagę 

● https://elt.oup.com/student/teamupplus/?cc=pl&selLanguage=pl – strona z zadaniami do 

Waszego podręcznika, 

● https://wordwall.net/pl-pl/community/team-up-plus-5 ćwiczenia i gry związane z treściami 

zawartymi w podręczniku.  

● Tematy zadań oraz ćwiczenia, które należy zrobić będą umieszczane tak jak do tej pory na 

grupie klasy.  

I ● https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl piosenki , rymowanki, gry, 

słowniczek z Waszego podręcznika. Zachęcam do ćwiczeń  

● Learningapps.org – strona z grami utrwalającymi słownictwo  

 

● https://wordwall.net/pl-pl/community/klasa-1  gry i ćwiczenia utrwalające słownictwo  

 

II ● https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl – piosenki , rymowanki, gry, 

słowniczek z Waszego podręcznika. Zachęcam do ćwiczeń  

● Learningapps.org – strona z grami utrwalającymi słownictwo  

 

● https://wordwall.net/pl-pl/community/gold-sparks-2 gry i ćwiczenia utrwalające słownictwo  

III ● https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl – piosenki , rymowanki, gry, 

słowniczek z Waszego podręcznika. Zachęcam do ćwiczeń  

 

● Learningapps.org – strona z grami utrwalającymi słownictwo  

 

● https://wordwall.net/pl-pl/community/super-sparks- gry i ćwiczenia utrwalające słownictwo  
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