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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: 1. Hotels in England – czytanie tekstu o hotelach w Anglii.
2. A letter of request – zapoznajemy się z formą listu zawierającego prośbę.

DO TEMATU 1:
Podręcznik str. 84
Popatrz na ilustracje A – D. Odpowiedz ustnie na pytanie: In which hotel would you like to stay?
Why? – W którym hotelu chciałbyś się zatrzymać? Dlaczego?
Zapoznaj się ze słownictwem. ZAPISZ SŁÓWKA POD TEMATEM LUB WYDRUKUJ I WKLEJ.
courthouse – siedziba sądu
budget hotel – tani hotel
dormitory – pokój wieloosobowy (np. w schronisku)
tube – metro
suite – apartament
edge – krawędź
branch – gałąź
en-suite – pokój z łazienką

Zad. 1 nagranie 2.28 (zaznacz ołówkiem w podręczniku)
Posłuchaj i przeczytaj artykuł o hotelach w Anglii. Wybierz zdanie podsumowujące treść tekstu:
1. The article is about some unusual places to stay in England. – Artykuł jest o niezwykłych
miejscach w Anglii, w których można się zatrzymać.
2. The article is about some cheap places to stay in England. - Artykuł jest o niedrogich
miejscach w Anglii, w których można się zatrzymać.
Zad. 2
Przeczytaj ponownie tekst. Do podanych pytań 1-5 dopasuj hotel A-D. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
1 ______, 2 ______, 3 ______, 4 ______, 5 _______

PROSZĘ POĆWICZYĆ CZYTANIE TEKSTU ‘HOTELS IN ENGLAND’ NA LEKCJĘ 4.06.2020r.

DO TEMATU 2:
Podrecznik str. 86

Zad. 1 (ustnie)
Przeczytaj list i zdecyduj, czy jego styl jest formalny, czy nieformalny.
PRZYPOMINAM:
•
•

Styl formalny – formalne zwroty i słownictwo (np. Dear sir), brak form skróconych
Styl nieformalny – nieformalne zwroty i słownictwo (np. Take care, See you soon), zawarte
formy skrócone

Zad. 2 (nagranie 2.29)
Przeczytaj ponownie list. Uzupełnij luki 1-3 czasownikami, zapisze je do zeszytu. Posłuchaj nagrania i
sprawdź swoje odpowiedzi.

Ramka Look (ustnie)
Popatrz na wskazówki odnośne pisania listów 1-3. Dopasuj je do przykładów a-c.
In your email, make sure that… (W swoim mailu upewnij się, że…)
1. the verb matches the subject – czasownik pasuje do podmiotu
2. the verb is in the correct tense – czasownik jest we właściwym czasie
3. the spelling is correct – pisownia jest poprawna

Zad. 3
W każdym zdaniu jest błąd. Znajdź go i zapisz poprawne zdania w zeszycie (błędy dotyczą wskazówek
z zad. wyżej).

Zadania należy wykonać do 4.06.2020r. Sprawdzimy je podczas lekcji.

LEKCJA ON-LINE – 4.06.2020r. godz.10:00
Pamiętajcie o zad. 3/85 (podręcznik) i zad. 1/57 (ćwiczeniówka) – FIRST CONDITIONAL.

POWODZENIA

