
 

Zadanie z nauczania zdalnego z dnia 25.03.2020 oraz 26.03.2020 

 

My diligent students!  

 

Proszę o wykonanie poniższych zadań. Macie na to czas do przyszłego  wtorku czyli 31.03.2020. 

 

 

Nauczanie zdalne z dnia 25.03.2020 

Temat: Zapoznanie z kluczowym słownictwem z działu Nauka i Technika. 

Unit 12 

NAUKA I TECHNIKA / SCIENCE and TECHNOLOGY - KEY VOCABULARY 

Translate the words below into English: 

1. nauka - s…………………… 

2. naukowiec - a s…………………………… 

3. zaleta – an a…………………………….. 

4. wada - a d………………………………. 

5. dziedzina nauki – an a………………. of science 

6. językoznawstwo – l……………………… 

7. archeologia- a……………………. 

8. psychologia – p……………………. 

9. chemia - ch………………….. 

10. fizyka - p…………………… 

11. biologia - b………………… 

12. archeolog – an a……………………. 

13. psycholog - a p………………………… 

14. chemik - a c……………. 



15. fizyk - a p………………. 

16. biolog a b…………………. 

17. eksperyment - an …………………….. 

18. robić eksperymenty - to ………………. experiments 

19. wynaleźć – to i…………………. 

20. odkryć – to d……………………….. 

21. badać – to i……………………… 

22. zawierać – to c…………………… 

23. słuchawki - h……………………… 

24. ładowarka – a c……………….. 

25. ładować – to c…………….e 

26. portal społecznościowy - a s………………… n………………… 

27. wysłać komentarz – to p………… a c……………… 

28. wysłać sms do kogoś – to t…………………. somebody 

29. ekran (telewizora lub komputera) – a s………………… 

30. głośniki – s………………….. 

31. drukarka – a p………………. 

32. drukować – to p……………… 

33. klawiatura – a k……………………. 

34. załącznik – an a………………….. 

35. załącznik – to a…………………. 

36. usunąć (np. plik) – to d………………. 

37. zawiesić się (np. o komputerze) - to c……………….. 

38. technologia - t……………………. 

39. wynalazek - an ………………………….. 

40. wystawa – an e………………………. 

41. ściągać (np. muzykę) to d…………………………………………….. 



42. być uzależnionym od – to be a…………………. to 

43. urządzenie - a d……………… 

44. rządać – to d………………. 

45. To nie działa. – It is out of o………………………….. 

46. zwrot pieniędzy – a r……………………….. 

47. uszkodzony – f……………………. 

48. przydatny - u………………… 

49. rozwoj technologii – t………………………. pr………………….. 

50. nowe zrodla czystej energii - new s…………………… of clean energy 

51. zarabiać peiniądze – to e………………. money 

52. otrzymać – to o………………… 

53. ustalić, okreslic – to d…………………… 

54. udowodnić – to p……………….. 

 

NAUCZANIE ZDALNE   25.03.2020   2 lekcja 

1)Proszę o wykonanie zadań ze stron 184/185: 

zad. 2, 3, 4, 6, 8 - 12,  15-17 oraz 19 

2)Nauka i technika – czytanie ze zrozumieniem 

Proszę o wykonanie zadań ze str. 188 /189 (1-6) – CZYTANIE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nauczanie zdalne z dnia 26.03.2020 Thursday 

Temat: Dział 12 / Nauka i technika/ Zestaw z matury ustnej – opracowanie. 

Proszę o wykonanie wszystkich zadań z tej strony (1-4) 

 

 

Zad. 2 – rozmowa sterowana : proszę o wcielenie się w role maturzysty i odegranie jej z 

egzaminatorem. Rola egzaminatora jest już wpisana. 

Kupiłaś/eś urządzenie eklektyczne lub elektroniczne, które nie działa. Odnosisz je do sklepu. 

Przedstaw pracownikowi swoja reklamacje. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić. 

Rozmowę zaczyna uczeń B. 

/eś 

 

 

 

 

Rozmowę rozpoczyna uczeń B./ egzaminator. 

 

Examiner: Good morning! Can I help you? 

Student: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Examiner: Sorry to hear that. What’s wrong with it? 

Student: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Examiner: How did you discover it? 

Student: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Examiner: What are your expectations? (kwestia reklamacji/ making a complaint) 

Student: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Examiner: I think we can handle it. It shouldn’t be a problem.  


