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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: 1. In a clothes shop – prowadzenie dialogu w sklepie odzieżowym.
2. Ćwiczymy funkcje językowe - wyrażanie prośby i udzielanie zgody
3. Train your brain – zadania powtórzeniowe.

Rozgrzewka językowa
Odpowiedz ustnie na pytanie: What can you buy in a clothes shop? – Co można kupić w sklepie
odzieżowym? (wymień min. 5 artykułów)

Podręcznik str. 79

Zad. 1 nagranie 2.43
Popatrz na ilustrację w zadaniu. Opisz ją (Who can you see? - Kogo widzisz?, Where are they? – Gdzie
one są?, What are they doing? – Co robią?).
Posłuchaj rozmowy, następnie ją przeczytaj. Odpowiedz: Which T-shirt does the girl buy? – Która
koszulkę kupuje dziewczyna?

Zad. 2
Do podanych rozmiarów dopasuj koszulki z zad. 1. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
extra small, small, medium, large, extra large
np.: 1 – M (medium)

NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)

Czy mogę przymierzyć…?
T-shirt (l.poj) – Can I try it on?
trousers (l.mn) – Can I try them on?

Zapisz w zeszycie podobne pytania o następujące elementy garderoby:
1.
2.
3.
4.

shoes
skirt
coat
socks

What size are you? – Jaki nosisz rozmiar?
changing room – przymierzalnia
Here you are. – Proszę. (gdy cos podajemy)
(l.poj) How’s the T-shirt? – Jak Ci się podoba ta koszulka? / Czy pasuje?
(l.mn) How are the trousers? – Jak Ci się podobają spodnie? / Czy pasują?
Have you got…? – Czy jest / są…? / Czy macie…?
too big / expensive – za duży / zbyt drogi
(l.poj) How much is it? – Ile kosztuje?
It’s £5.
(l.mn) How much are they? – Ile kosztują?
They’re £15.

Zad. 4 nagranie 2.44 (ustnie)
Przeczytaj dwa dialogi. Uzupełnij je dwoma wybranymi zwrotami z ramki. Posłuchaj i sprawdź swoje
odpowiedzi.

Zad. 5 nagranie 2.45
Posłuchaj sześciu dialogów. Na czym polega problem z ubraniem w każdej rozmowie? Zapisz same
odpowiedzi w zeszycie (wyrażenia z ramki będą się powtarzały).
TRANSKRYPCJA NAGRANIA 2.45
1
Female: How’s the shirt?
Boy: It’s too small. Have you got a bigger size?
Female: Yes, we have. Here you are.
2
Male: How is the T-shirt?
Girl: It’s great. How much is it?

Male: It’s £15.
Girl: Oh, that’s too expensive. Have you got any cheaper T-shirts?
Male: I’m sorry, we haven’t.
3
Female: How are the shoes?
Boy: They’re too big. Have you got a smaller size?
Female: I’m sorry, we haven’t.
4
Male: How are the trainers?
Girl: They’re great. How much are they?
Male: They’re £28.
Girl: Oh, that’s too expensive. Have you got any cheaper trainers?
Male: Yes, of course.
5
Female: How’s the jacket?
Boy: It’s too small. Have you got a bigger size?
Female: Yes, we have. Here you are.
6
Male: How’s the sweater?
Girl: It’s too big. Have you got a smaller size?
Male: I’m sorry, we haven’t.

Zad. 6 (ustnie)
Ułóż pytania w języku angielskim. Skorzystaj z notatki i przykładowej rozmowy w zad. 1.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2 (4 – dla chętnych) str. 56 oraz 1, 2 (4 – dla chętnych) str.
57. Zadania wykonujemy samodzielnie. Jeśli będą jakieś wątpliwości, to proszę o kontakt:
kasia_pawlikowska@onet.eu lub po przez e-dzienniku.
Odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń wyślę po przez e-dziennik celem dokonania ewentualnej
korekty. Odpowiedzi do zadań z podręcznika umieszczę w materiale 27.05.2020r.

ŻYCZĘ POWODZENIA!

Odpowiedzi do zadań z 13.05.:
Podręcznik str. 77
Zad. 3
1 Was Sue in a taxi? No, she wasn’t.
2 Were the London Lads Football Team on a coach? Yes, they were.
3 Was the teacher’s idea impossible? No, it wasn’t.
4 Were Chris and Sue on a plane? No, they weren’t.
5 Was the interview a success? Yes, it was.
Zad. 4
1 Where were the London Lads Football Team at 2:15? – b
2 When was Sue in a hot-air balloon? – c
3 Where was Sue at 3:25 ? – a
Ćwiczeniówka str. 55
Zad. 1
1 was – d 2 Were – a 3 Was – f 4 were – e 5 Were – b 6 Was – c
Zad. 2
1 Were Jed and Rose in the library? Yes, they were.
2 Was Steve on a plane? No, he wasn’t. He was on a ferry.
3 Were the students in the gym? No, they weren’t. They were on the pitch.
4 Were you in a taxi? Yes, I was.
5 Was your cat in the garden? Yes, it was.
Zad. 3
1 were 2 was 3 Were 4 weren’t 5 were 6 Were 7 wasn’t 8 was 9 was 10 was 11 was 12 weren’t
Useful!
1 Yes, why not? 2 See you! 3 That’s a great idea!
Train your brain!
Where was he? Were your friends in a taxi? Was I on a ferry?

