
Hello everybody,

How are you? I hope you are fine.

Podaję odpowiedzi do pracy domowej:

Zaczynam od ćw. 2/86

1. C

2. B

3. D 

Ćw. 4/87 (w pracy domowej pomyliłam stronę, ale myślę, ze się dopatrzyliście)

There was running water and fountains in Machu Picchu.

There were storage rooms in Machu Picchu.

There was a beautiful palace for the emperor.

There was a park in Machu Picchu.

There was a temple.

There was a tall tower.

The buildings had thick walls.

There was a bridge.

There was a huge pyramid.

There were about 150 houses in Machu Picchu.

Ćw. 5a/87

1. thin

2. weak

3. ugly

4. short

5. small

6. modern

Ćw. 5b/87

1. storage 



2. terraced

3. thick

4. ancient

5. running

6. stone

Ćw. 6/87

2. A. What did he discover?

B. He discovered Machu Picchu.

     3.   A. Who lived there?

           B. The Incas lived there.

     4.  A. When did the Incas build Machu Picchu?

          B. The Incas built Machu Picchu in 1436.

     5.  A. What buildings survived?

          B. Many buildings survived, including homes, a palace, a pyramid, a tall      
tower, temples, storage rooms and baths.

     6. A. Did the earthquake destroy them?

         B. No , it didn’t.

     7. A. What did Inca farmers construct?

         B. They constructed terraced fields.

Ćw. 7/87

3. A.Hiram Bingham discovered Machu Picchu in 1912.

      B.Wrong! He discovered Machu Picchu in 1911.

4.  A. The Incas Lived there.

     B. Correct! They lived there.

5. A. Earthquakes destroyed the buildings.

    b. Wrong! Earthquakes didn’t destroy them

6. A. Many buildings survived.



    B. Correct! Many buildings survived.

7. A. Farmers constructed terraced fields.

    B. Correct! They constructed terraced fields.

8. A. Incas were clever people.

    B. Correct! Incas were clever people.

Zapiszmy temat lekcji na 2 jednostki lekcyjne: Francis Drake – słownictwo, 
praca z tekstem. Czas Past Simple – czasowniki nieregularne. Heroes & 
Villains – ćwiczenia w pisaniu.

Ćw. 1/88 – popatrz na ludzi na zdjęciach, napisz kim byli jak w przykładzie, 
następnie przepiszcie i przetłumaczcie słówka z check these words oraz 
przeczytajcie tekst.

Ćw. 2a/88 – w jaki sposób podane słówka łączą się z Francisem Drakem? – 
napiszcie po polsku;

Ćw. 2b/88 – po przeczytaniu tekstu wybierz prawidłową odpowiedź;

Ćw. 3a/88 – przeanalizujcie tabelkę – do czasowników nieregularnych nie 
dodajemy końcówki  -ed, czasownik zmienia swoją formę, korzystamy z tzw. 
II kolumny, lista czasowników nieregularnych znajduje się na końcu 
podręcznika, możecie poszukać jej także w Internecie.

Ćw. 3b/88 – znajdźcie czas przeszły podanych czasowników w tekście, 
następnie zapiszcie , które z nich są regularne, a które nieregularne, np. steal
–stole – (I) itd…

Ćw. 4/88 – zamień czasowniki w nawiasach na Past Simple;

Ćw. 5/88 – napisz pytania i odpowiedz jak w przykładzie;

Ćw. 6/88 – napisz, co wydarzyło się w tych latach – na podstawie tekstu.

To wszystko na dzisiaj. Popracujcie  Następnym razem będzie sprawdzian.

Pozdrawiam,

E.Aleksandrowicz




