
2.1 Jaka wczoraj była pogoda?
.............................................................................................................................
2.2 Gdzie mieszka twój najlepszy przyjaciel?
..............................................................................................................................
2.3 Robię zakupy na targu niedaleko domu.
..............................................................................................................................
2.4 Nigdy nie mieszkałem na wsi.
..............................................................................................................................
2.5 Czego chciałbyś się napić?
..............................................................................................................................
2.6 Mój tata nigdy nie pożycza pieniędzy od nikogo.
.............................................................................................................................
2.7 Czym interesują się twoi rodzice?
.............................................................................................................................

A. Yes, but I will need it at the weekend.
B. I live in the country.
C. I like sunny weather.
D. I'm not sure. What do you suggest?
E. It's cold and windy.
F. No, thank you. Just water, please.
G. My mother does it, she usually goes to the
market near our house.
H. I'm a great fan of winter sports.
I. We are keen to visit you tomorrow.
 

What's the weather like?
What are you keen on?
Would you like something to eat?
Can I borrow your bike?
Where do you usually do the shopping?
What are you going to do at the
weekend?
Where do you live?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zestaw 1

Połącz zdania 1-7 tak, aby stworzyły mini dialogi. Dwa zdania z prawej kolumny nie zostaną dopasowane. Do
tych zdań ułóż samodzielnie pytanie tak, aby stworzyć dialog.

Zadanie 1

Zapytaj kolegę,  jakie ma plany na
wakacje

Powiedz, że nigdy nie robiłeś(aś) zakupów na
targu

Prztłumacz na język angielski poniższe zdania i zwroty.

Zareaguj w poniższych sytuacjach.

Poproś kolegę o szklankę 
wody do picia

Powiedz, że w weekend będziesz musiał(a)
zostać w domu i pomóc rodzicom

Wyraź obawę, czy pomysł koleżanki to
dobre rozwiązanie

Powiedz, co lubisz robić w wolnym czasie

Zadanie 2

Zadanie 3

Zapytaj,  jaka jest dzisiaj pogoda

Opisz swoją ulubioną pogodę
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Zestaw 11
Zadanie 1

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach. Możesz użyć maksymalnie trzech słów
w każdym zdaniu.

Zareaguj w poniższych sytuacjach.

Zadanie 2

Zadanie 3

W każdym minidialogu wybierz poprawną odpowiedź, które będzie odpowiednią reakcją.

1.1 Zapomniałeś wziąć podręcznik do angiskiego.
Co powiesz nauczycielowi?
   A. I have left it at home.
   B. I didn't do it.
   C. I couldn't read the book.
1.2 Twój kolega jest przeziębiony i kichnął. Jak
zareagujesz?
   A. All the best.
   B. Bless you.
   C. Be healthy.
1.3 Twój gospodarz w Anglii właśnie wrócił z
koncertu. Jak zapytasz, czy mu się podobało?
   A. What did it look like?
   B. Did you enjoy it?
   C. How would you like to listen to it?

1.4 Brat dziękuje ci za pomoc. 
Jak odpowiesz?
   A. Don't mention it.
   B. All the best.
   C. The same to you.
1.5 Twoja koleżanka chce kupić sobie psa. 
Jak zareagujesz?
    A. Dogs were not as good as cats.
    B. Why do you want to sell it?
    C. It's a great idea.
1.6 Rozmawiacie o planach na weekend.
 Jak zapytasz koleżankę o jej plany?
   A. How are you doing?
   B. What do you do at the weekend?
   C. What are you going to do?

2.1 The film was too long and I (nie podobał mi się) .............................................................. it.
2.2 What (chciałbyś) ........................................................... to do now?
2.3 I (nigdy nie miałem) ............................................... a cat because I'm allergic to them.
2.4 (Czy zostawiłeś) ............................................................. the keys at school yesterday?
2.5 How does your mother feel after her operation? (Czy poprawia się)
.................................................................... better?
 

Zapytaj kolegę,  jak się czuje

Powiedz tacie, że zostawiłeś(aś)
klucze w szkole i nie wiesz co robić

Złóż babci  życzenia urodzinowe

Zapytaj rodziców o plany
 na wieczór

Twój kolega chce rzucić szkołę. Zareaguj.

Podziękuj koledze za pomoc 
w naprawie roweru

Twój kolega widział kieszonkowca w akcji. 
Pytasz się o wygląd przestępcy.

Właśnie skończyłeś(aś) czytać lekturę
szkolną. Powiedz, czy Ci się podobała
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