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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: Giving advice – ćwiczymy funkcje językowe (udzielanie rad).

DLA PRZYPOMNIENIA
FUNKCJE JĘZYKOWE – gotowe zwroty, z których możecie skorzystać w określonej sytuacji.

Rozgrzewka językowa (ustnie)
Popatrz na ilustrację w prawym górnym rogu na stronie 75. Opisz ją - kogo widzisz, możesz opisać
wygląd osób, co te osoby robią (w czasie present continuous!!!, np. They are talking.), gdzie mogą się
znajdować).

Zad. 1 str. 75 (ustnie)
Popatrz na katolog Summer sale! Nazwij rzeczy widoczne na ilustracjach. Przeczytaj pytania poniżej i
odpowiedz na nie. Poniżej zamieszczam tłumaczenie pytań, gdyby ktoś z Was miał problem, ale
najpierw spróbujcie bez tej podpowiedzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Który produkt jest najtańszy?
Ile płyt można kupić za £14.99?
Ile obecnie kosztują płyty DVD?
Co jest droższe – płyta CD czy gra komputerowa?
Chcesz kupić prezent urodzinowy dla przyjaciela. Co wybierzesz?

Zad. 2 str.75 ustnie (nagranie 2.21)
Katy chce kupić prezent urodzinowy dla Oskara. Pyta Leo o radę. Posłuchaj, co ostatecznie wybrała.
a. an MP4 player

b. a CD

c. a funny T-shirt

Zad. 3 str.75
Popatrz na dialog na górze strony. Część zdań wymaga ułożenia. Spróbuj ustnie je ułożyć. Następnie
posłuchaj ponownie nagrania 2.21 i sprawdź swoje odpowiedzi. Zapisz je obok polskiej wersji:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Myślę, że nie powinieneś / powinnaś dawać… To okazja! Szukam… Zastanawiam się nad kupnem… Co powinienem / powinnam kupić… Myślę, że powinieneś / powinnaś kupić… -

Jeżeli mimo wysłuchania nagrania nadal masz wątpliwości, skorzystaj ze słowniczka na stronie 79.

Zad. 6 str. 75 ustnie
Przeczytaj krótkie dialogi. Dobierz właściwe reakcje A, B lub C.

Wykonaj zadania 1, 3, 4 str. 51 z zeszytu ćwiczeń. Praca do odesłania dla chętnych:
kasia_pawlikowska@onet.eu (do 4.05.2020r.). Proszę o kontakt w razie problemów.

DLA CHĘTNYCH: Test Practice str. 77 podręcznik (zadania egzaminacyjne). Można wykonać zdjęcie
Zadania testującego 1 oraz 2 i odesłać na mój adres do sprawdzenia.

ŻYCZĘ POWODZENIA!

