
Materiał do realizacji w tygodniu 27-30 kwietnia 

Temat 1: Londyn – praca z tekstem czytanym. 

Uzupełnijcie podany tekst słówkami: tourist, Buckingham, city, trip, royal, world, 

family, guards, students, people, London i przepiszcie całość do zeszytu. 

 

 

 

Temat 2: Zabytki Londynu. 

Praca domowa: Wypiszcie przynajmniej 10 miejsc, jakie można obejrzeć w  

Londynie i do każdego dopiszcie 2-3 zdania, co ciekawego ono przedstawia / co 

można tam zobaczyć. Pracę piszecie w języku polskim w zeszytach 

przedmiotowych, następnie robicie zdjęcie i wysyłacie na mojego maila: 

 

One of the best cities in the …………… is London it is    

a place where culture goes along with innovation and 

modernity. It is also the place where the  …………… 

family live. In addition to this, it is one of favourite 

destinations for  ……………… from other countries as   

it is home to some of the best universities with high 

standards of education.  

The most convenient way to reach  …………. is by air. 

Flights run almost every day to London and often       

 ……………… arrange their trips with travel companies 

so as to see various places in a short time. Summer 

would be the most suitable time to plan a  ………………. 

to London as the weather would be favorable to roam 

around. A number of walks are arranged for  ……………, 

taking them into the center of the ………… and to see 

noteworthy places. .  

 ……………………… Palace: is one of the most attractive 

places in London. The palace is where the royal ………… 

live. The Change of  ……………………, a ceremony taking 

place almost every day around 11am. The ceremony 

lasts for about an hour and hundreds of people go 

there to enjoy it.   



magdalenaspiewakzsp4@wp.pl do 4 maja. Proszę o samodzielną pracę, takie 

same lub bardzo podobne notatki będą odpowiednio ocenione  

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

Temat: Skargi klientów. 

Podręcznik, s.111.  

Zad.1 – przetłumaczyć wyrażenia na j.polski (w podręczniku) 

Zad. 3 /112 – dopasować terminy do definicji 
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