KLASA VIII
15 декабря 2020г.
17 декабря 2020г.
Тема: В супермаркете.
1. Przyjrzyj się reklamom. Zapoznaj się z nowym słownictwem, przepisz lub wklej, odpowiedz na
pytania 1-5- podręcznik str. 32 ćw. 1.
Slogany reklamowe
Акция!- Promocja!
Выбор на любой карман.- Wybór na każdą kieszeń.
Главный приз-айфон.- Główna nagroda- iPhone.
За продуктами все к нам!- Zapraszamy na zakupy!
Магазин выгодных покупок!- Tanie zakupy!
Мы исполняем ваши мечты!- Spełniamy marzenia!
Собирай баллы и получи подарки!- Zbieraj punkty
i wymieniaj na nagrody!
Сумка в подарок!-Torebka w prezencie!
Цены действительны с 24 июля по 6 августа.Ceny obowiązują od 24 lipca do 6 sierpnia.

2.Zapoznaj się z nazwami sklepów/ działów w supermarkecie, przepisz lub wklej:
Nazwy sklepów / działów w supermarkecie
бакалея- artykuły spożywcze (z wyjątkiem mięsa, ryb,
nabiału i pieczywa)
воды-соки- napoje
кондитерский (магазин, отдел)- słodycze
мясо- mięso
молоко- nabiał
овощи-фрукты- warzywa-owoce
рыба- ryby
хлебный отдел- pieczywo

3. Sporządź w zeszycie tabelę z 8 kolumnami, nazwami działów supermarketu. Wpiszcie nazwy
artykułów spożywczych (1-43) do odpowiednich kolumn tabeli- podręcznik str. 33 ćw. 2. (Poniżej
zamieszczam tłumaczenie artykułów spożywczych, które również wklej do zeszytu).
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Nazwy artykułów spożywczych
апельсиин- pomarańcza
банаин- banan
буилочка- bułeczka
шпроты- szproty
джем- dżem
йоигурт- jogurt
картоишка- ziemniaki
кефир- kefir
клубниика- truskawki
колбасаи- kiełbasa
конфеиты- cukierki
коифе- kawa
куирица- kura
лимоины-cytryny
лук- cebula
макароины- makaron
молокои- mleko
моркоивь- marchew
мукаи- mąka
огурцыи- ogórki
ореихи- orzechy
печенье- herbatniki
помидоиры- pomidory
рогалики- rogaliki
лосоись- łosoś
салаит- sałata
саихар- cukier
сметаина- śmietana
слиивки- śmietanka
соль- sól
сыр- ser
твоoроиг-twaróg
халва- chałwa
хлеб-chleb
чай- herbata
чесноик- czosnek
шоколаид- czekolada
яиблоки- jabłka
кока-кола- coca-cola
яиблочныйсок- sok jabłkowy
кетчуп- ketchup
горчиица- musztarda
яйцa- jajka
греичневая крупаи- kasza
gryczana

W języku rosyjskim
rzeczowniki картошка /
картофель, клубника
występują tylko w liczbie
pojedynczej, rzeczownik
макароны występuje
tylko w liczbie mnogiej, a
rzeczownik кофе jest
nieodmienny.

4.W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1, 2 str. 17. Naucz się nazw artykułów spożywczych oraz nazw
sklepów/działów w supermarkecie.
Skorzystaj z:
https://wordwall.net/pl/resource/956059/rosyjski/nazwy-produkt%c3%b3w

