
Oto materiał na CAŁY bieżący tydzień 23-27.03. (odpowiada 3 

godzinom lekcyjnym).  Bądźcie zdrowi ☺ 

 

Temat 1 : Tłumaczenie fragmentów zdań. 

Zdania (wraz z przetłumaczonymi fragmentami) przepiszcie do 

zeszytów przedmiotowych. 

1. Most wedding gifts are very female oriented. Sheets, curtains, pillows, and 

throws nie znaczą wiele dla most men. 

2. Podusmowując, it was a rewarding experience. 

3. Żałuję, że powiedziałem the truth because Mark took offence at me. 

4. You niepotrzebnie się martwiłeś about me as I knew exactly what I was doing. 

5. He sold his house in the city and moved to the country, co nas bardzo zdziwiło. 

6. She said she would never przyzwyczai się do wstawania early. 

7. Uważa się, że on to have escaped to South America. 

8. It now seems only kwestia czasu before they resign. 

9. He doesn’t want to do it, także. 

10. We wouldn’t be waiting in such a long queue if you kupił bilety earlier. 

11. We have za mało informacji to make a decision. 

12. – I won’t talk to her! – Ja też nie. 

13. She said she zamierza to change her lifestyle. 

14. Stop lying to me! I know you did it celowo. 

15. Please, call me gdy tylko skończysz. 

16. She insisted żeby być obecna at all the meetings. 

17. Mark said he zarobi a million dollars by the age of thirty. 

18. They sent him to Spain aby mógł nauczyć się Spanish. 

19. I prefer walking niż jeździć autobusem. 

20. The kilka dni temu we met our favourite teacher from high school. 

21. The fire brigade arrived w samą porę to rescue the children from the burning 

house. 

22. By next month he będzie pracować in this school for 10 years. 

23. Easier said niż zrobić. Come here and help us. 

24. I think I zlecę przegląd samochodu because sometimes the engine doesn’t 

start. 

25. Zależy nam na tym to improve the standards of our services. 
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Temat 2,3: Ćwiczenia w mówieniu – opisywanie obrazków. 

Tworzenie dialogów. 

 

 Opracowanie wszystkich zadań wykonajcie pisemnie w zeszycie 

przedmiotowym! 

Zad.1 

 

Razem z kolegą z Anglii planujecie zorganizowanie przyjęcia dla twojego brata. Poniżej 

podane są 4 kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. 

 

 

 

Zad.2 

Opisz zdjęcia i odpowiedz na 3 pytania: 

Przy opisywaniu ilustracji należy pamiętać, aby uwzględnić: 

• miejsce, które przedstawia zdjęcie, 

• osoby/przedmioty pokazane na zdjęciu, 

• czynności, które wykonują przedstawione osoby. 

Ilustrację opisujemy przechodząc od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu. Nie 

należy zapominać o wyrażeniu własnych uczuć/odczuć związanych z interpretacją zdjęcia. 

 



 

 

1. Would you like to take a ride in a balloon? Why?Why not? 

2. Do you preser to do sports indoors or outdoors? 

3. Tell me about a situation when something happened when you 

were practising some sport. 

 

 

1. Have you ever tried fishing? Why? Why not? 

2. Do yor like eating fish? Why? Why not? 

3. Tell me about a situation you were somewhere in water and 

something happen. 

 



 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY:  

Praca na kolejne 2 zajęcia (do 03.04.): Proszę o przygotowanie w formie 

elektronicznej 1-stronicowego MENU w języku angielskim. Menu ma być 

podzielone na: 

• Starters 

• Soups 

• Main Dishes 

• Desserts 

• Drinks 

Oczywiście formę, tła, zdjęcia pozostawiam Waszej wyobraźni. Każdy z posiłków 

ma mieć nazwę, która mówi o jego zawartości lub nazwę i opis dania.  

Ilość wszystkich posiłków i napojów 25-30.  

Pamiętajcie, że menu ma mieć 1 stronę! (ale kolumn/tabelek/ramek może mieć 

wiele). Miłej pracy! 

W kolejnym zadaniu na język zawodowy prześlę Wam maila, na który Wy 

prześlecie mi Wasze Menu. 

 

 


