
IIFM

TOPIC: EVERYTHING’S GOING WRONG! – praca z tekstem

Ćw. 12/32

Przeczytaj e-maila i znajdź odpowiedzi na pytania: Is Amar having a good time in London? Why/Why 

not? Why did he write this email?

Przypomnienie słówek: nowe słówka:

Youth hostel – schronisko młodzieżowe fed up – mieć czegoś dosyć

Lucky – szczęściarz everything’s going wrong- wszystko   

Arrive - przybywać                                                                                                    idzie źle

Find – znajdować                                                                                   afford – pozwolić sobie na coś (stać     

                                                                                                                                 na coś)

Cheap – tani/ expensive - drogi                                                          desperate - zdesperowany

Look for – szukać                                                                                     snore - chrapać

Full – pełny                                             awful - okropny

Helpful – pomocny  disaster - katastrofa

Oversleep – zaspać                 drop - upuścić

Miss – spóźnić się break – potłuc się/ zepsuć

Meeting – spotkanie

Try - próbować competition – zawody

Moan - jęczeć

Przeczytaj jeszcze raz emaila i przetłumacz na język polski.

Z tekstu wypisz formy czasu Past Simple do podanych czasowników:

START –

ARRIVE-

CAN –

TRY –

LOOK FOR –

IS – 

FIND- 

OVERSLEEP –

MISS- 

DROP-

BREAK –

GO – 

Naucz się wszytkich słów z lekcji.



TOPIC: SEQUENCING WORDS- określanie kolejności zdarzeń.

Aby określić kolejność wydarzeń w opowiadaniu, używamy:

FIRST (OF ALL) – najpierw

THEN – potem/później

NEXT – następnie

AFTER (THAT) – po tym/ po

WHEN – kiedy

FINALLY -  w końcu

IN THE END – na końcu

np.,  I arrived home late yesterday.  First, I turned on TV.  Then I went to the kitchen and made a

chicken sandwich. Next I phoned my friend Lucy. After that I sat on the sofa. Finally, I watched my

favourite film.

Podkreśl przykłady określające kolejność wydarzeń w emailu Amara na str. 32 i zwróć uwagę na ich

zastosowanie. Przetłumacz zdania.

TOPIC: MY LAST TRAVEL – Moja ostatnia podróż; pisanie

Zrób ćw. 12/120

Zrób ćw. 13/120  (jeśli to możliwe, proszę pisać w wordzie i w takiej formie mi przesłać)

PRZESYŁACIE NA EMAILA: lewmarlena1@wp.pl

mailto:lewmarlena1@wp.pl

