
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 8A 

Materiały i ćwiczenia z języka angielskiego dla klasy 8 a – część 6 

 termin przesłania zadań upływa 22 kwietnia  

                                                   Lesson                                                                 16 th April, 2020 

Topic: Healthy – zdrowie. Should/shouldn’t. 

1) Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

 

Czasownik modalny „should” znaczy „powinno się”. 
Zdanie twierdzące 
 podmiot + should + czasownik w pierwszej formie.  
W każdej osobie mamy taki sam schemat.  

 I should know. Ja powinienem wiedzieć. 

You should know. Ty powinieneś wiedzieć. 

He should know. On powinien wiedzieć. 

We should know. My powinniśmy wiedzieć. 

They should know. Oni powinni wiedzieć. 

Zdanie pytające 

Zmieniamy kolejność podmiotu z „should” (czyli najpierw „should”, potem podmiot). 

Should I study? Czy ja powinienem/powinnam się uczyć? 

Should you study? Czy ty powinienieś/powinnaś się uczyć? 

Should she/he/it study? Czy ona/on/ono powinien/powinna/powinno się uczyć? 

Should we study? Czy my powinniśmy/ powinnyśmy się uczyć? 

Should they study? Czy oni/one powinni/powinny się uczyć? 

Zdania przeczące 
Przeczenia tworzy się za pomocą shouldn’t (= should not). 

I shouldn’t go. Ja nie powinienem/powinnam iść. 

You shouldn’t go. Ty nie powinieneś/powinnaś iść. 

He shouldn’t go. On nie powinien iść. 

We shouldn’t go. My nie powinniśmy/powinnyśmy iść. 

They shouldn’t go. Oni nie powinni iść./One nie powinny iść. 

 

Zastosowanie 
1. Udzielanie rad 
„Should” służy do udzielania rad, mówienia co ktoś powinien lub nie powinien zrobić. 



You look tired, you should go on holiday. 
Wyglądasz na zmęczonego, powinieneś 
pojechać na wakacje. 

You shouldn’t eat so much sweets. Nie powinieneś jeść tyle słodyczy. 

2. Przypuszczenia 

John should know how to tune a guitar. 
John powinien wiedzieć jak nastroić 
gitarę. 

(Wiem, że John gra na gitarze, więc wydaje mi się, że wie, jak ją nastroić.) 

3. Po niektórych czasownikach, np. po czasowniku „suggest” . 

He suggested I should ask for a rise. Zasugerował, żebym poprosił o podwyżkę. 

 

2) Proszę wykonać ćwiczenie nr 1 i 2- karty pracy 

 

1. Kto jest kim? Przeczytaj zdania w ramce i dopasuj do rysunków. Podpisz imiona osób. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alan has a cut in his neck. 

2. John has a sore throat. 

3. Harry has a cut in his hand. 

4. Jack has a broken arm. 

5.  Michael has a temperature. 

6. Phil has a toothache. 

7. Patrick has a stomachache. 

8. Sergio has a headache. 

9. Tim has a pain in his shoulder. 

10. William has a broken finger. 



 

2. Popatrz na wypisane problemy i rady, dopasuj je do siebie. Następnie napisz zdania według wzoru. 

Co powinny lub nie powinny robić osoby mające te dolegliwości. Użyj czasownika should lub 

shouldn’t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. .When you have a toothache you should see the dentist and you shouldn’t eat any candies. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMS 

1. A toothache 

2. A burn 

3. A backache 

4. A Sore throat 

5. A headache 

6. A cold 

7. A cough 

8. A fever 

ADVICE 
a. Take some aspirin. 

b. Go to bed and rest. 

c. Put some ointment on it. 
 
d. See the dentist. 

e. Drink lots of liquids. 

f.  Take some vitamin C. 

g. Put it under cold water. 
 
h. Put heating pad on it. 

i. See the doctor. 



 

 

                                                   Lesson                                                                 17 th April, 2020 

Topic: Healthy – zdrowie. Parts of the body. Should/shouldn’t. 

1) Wykonaj ćwiczenia na kartach pracy 1,2,3. 

Ćwiczenie 1  -uzupełnij krzyżówkę nazwami części ciała. 



 

Ćwic

zeni

e 2 – 

przeczytaj opisy potworów i napisz odpowiednią literkę opisu nad rysunkiem potwora. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ćwiczenie 3. Uzupełnij teksty dialogów odpowiednimi wyrazami z ramki zgodnymi z 

rysunkami obok. 



 


