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Topic: Zakupy i usługi – vocabulary development.
Zapoznaj się z tłumaczeniem słówek i zwrotów określających rodzaje sklepów (Types of shops), zwyczaje
zakupowe (Spending habits), sposoby płatności (Means of payment) oraz wymianę i zwrot produktów
(Replacing and returning goods), które znajdują się w podręczniku na stronie 65. Tym razem zaproponuję
Wam, byście sami stworzyli quiz z przynajmniej 5 hasłami, których jeszcze nie znaliście z każdej kategorii
(czyli co najmniej 20 słówek). Możecie to zrobić w aplikacji Quizizz lub na Wordwall
(https://wordwall.net/pl/create/picktemplate), udostępniacie mi link z funkcją moderatora. Konieczna jest
jednak rejestracja , więc możecie w zeszycie zrobić standardową krzyżówkę i przesłać zdjęcie. – jest to
zadanie dla chętnych.
Gdy zapoznacie się już ze znaczeniem słówek, odpowiedzcie w zeszycie na pytania z kwestionariusza „Where
does your money go?” – na co idą twoje pieniądze (odpowiedzi nie muszą być prawdziwe, ale muszą być
poprawnie sformułowane, całymi zdaniami, nie przepisujcie pytań) i prześlijcie mi zdjęcia notatek – jest to
zadanie obowiązkowe.
Przydatna Wam będzie znajomość zwrotów, które wpiszcie do zeszytu:
pocket money – kieszonkowe
gift – upominek
shop around – rozglądać się po sklepie
overpriced – zbyt drogi
window-shopping – oglądanie wystaw sklepowych
a single item – pojedyncza sztuka
buy sth second-hand – kupować coś używanego
(bank)notes – banknoty
coins – monety
W zeszycie wpiszcie też (same) odpowiedzi do ćw. 6,7 8/59 oraz 3/60.
Good luck!
Poniżej zamieszczam odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji. Sprawdźcie, czy wykonaliście je poprawnie.
W przypadku pytań napiszcie maila. Mam nadzieję, że uda nam się niedługo przeprowadzić lekcję online,
chętnie poznam waszą opinię na ten temat.
Ex. 1/148 1 Are you going to become 2 ‘m / am not going to work 3 ‘re / are going to start 4 is she going to do 5 ‘s / is
going to study
Ex. 2/148 1 The bus is going to leave 2 He’s / He is going to have 3 The woman’s / woman is going to buy 4 She’s / She is
going to win 5 He’s / He is going to fall
Ex.3/149 I’m / I am taking care 2 I’m / I am meeting 3 Jack’s / Jack is going 4 We‘re/ We are having 5 My parents are
taking 6 They’re / They are opening 7 I’m / I am seeing 8 We’re / We are having 9 She’s / She is cooking
Ex. 1/53 1 1 You're going to 2 will be 3 are you going to 4 will you, I'll 5 we're going to 6 we're having 7 won't 8 I'm going
to invent.

