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Gospodyni, u której mieszkasz podczas wymiany, obchodzi urodziny. Chcesz 
jej kupić prezent. Masz do wyboru 3 opcje.
- Wybierz ten prezent, który wg Ciebie najbardziej spodoba się gospodyni.
- Odrzuć pozostałe propozycje prezentów. 



Odpowiedz na dwa z poniższych pytań.

1. Is giving a gift voucher as a present a good
idea? Why (not)?
2. What would be the best present someone could
give you for your next birthday? Why?
3. What kinds of presents shouldn’t be given to 
children and teenagers? Why?
4. Is giving a pet as a present a good idea? Why
(not)?



Wspólnie ze znajomymi wybieracie miejsce wyjścia w najbliższy weekend. 
Macie do wyboru trzy miejsca. 
- Wybierz to miejsce, w którym wg Ciebie najlepiej spędzicie czas.
- Odrzuć pozostałe miejsca. 



Odpowiedz na dwa z poniższych pytań.

1. Is there any difference in how teenagers and 
adults spend their free time? Justify.
2. How has the way we spend free time changed
over the last 20 years?
3. Do you know how to relax? Justify.
4. What are some ways of spending free time that
you don’t accept?



Wspólnie ze znajomymi wybieracie formę zakwaterowania podczas 
najbliższych wakacji. Macie do wyboru trzy rodzaje zakwaterowania. 
- Wybierz to zakwaterowanie, które wg Ciebie jest najlepsze dla Was.
- Odrzuć pozostałe formy zakwaterowania. 



Odpowiedz na dwa z poniższych pytań.

1. What would be the best holiday
accommodation for you and your family?
2. How has the way we spend holiday changed
over the last 20 years?
3. Staycation is the worst kind of holiday. Do you
agree? Why (not)?
4. Do people really need holidays? Why (not)?



Dostałeś zaproszenie na bal przebierańców. Masz do wyboru trzy kostiumy. 
- Wybierz to przebranie, które najbardziej Ci odpowiada.
- Odrzuć pozostałe kostiumy. 



Odpowiedz na dwa z poniższych pytań.

1. How do you feel about fancy-dress parties?
2. Adults should take great care of the way
they dress, especially at work. Do you agree?
3. Can clothes cause trouble? Explain.
4. Would you like to take part in a war re-
enactment? Why (not)?



I hope you found
these tasks useful 
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