
Temat 11: Train your brain 6. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne 

umiejętności. 

 

Hello! How are you? 

Are you ready for English lesson? Let’s start! 

 

1. Przypomnij sobie słówka z rozdziału 6-ego. W tym celu możesz wykonać zadania  

w aplikacji Quizlet. 

Shops – sklepy: 

https://quizlet.com/pl/420913764/unit-6-shops-flash-cards/ 

Means of transport – środki transportu: 

https://quizlet.com/pl/420913884/unit-6-means-of-transport-flash-cards/ 

 

2. Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z rozdziału 6-ego. W tym celu obejrzyj dwa 

filmiki. 

Zdania twierdzące i przeczące z was i were: 

https://www.youtube.com/watch?v=cxcZKk6T_P0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGp

FhG2eV5C&index=12&t=0s  

Pytania z was i were: 

https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQG

pFhG2eV5C&index=12 

 

3. Wykonaj zadanie 1 ze strony 56 w ćwiczeniach. Spróbuj uzupełnić również ćwiczenie 2. 

 

https://quizlet.com/pl/420913764/unit-6-shops-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/420913884/unit-6-means-of-transport-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=cxcZKk6T_P0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cxcZKk6T_P0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0&list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C&index=12


Temat 12: In a clothes shop – dialogi w sklepie odzieżowym. 

 

1. Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 79 w podręczniku (2.43). Następnie przeczytaj 

dialog na głos. 

 

2. Zapoznaj się z tłumaczeniem zwrotów z dialogu: 

Have you got this T-shirt in blue? – Czy ten podkoszulek jest też w kolorze niebieskim? 

What size are you? – Jaki nosisz rozmiar? 

extra small (XS) – bardzo mały 

small (S) – mały 

medium (M) – średni 

large (L) – duży 

extra large (XL) – bardzo duży 

Here you are – proszę 

Can I try it on? – Czy mogę go przymierzyć? 

The changing room is over there – Przymierzalnia jest tam. 

How’s the T-shirt? – Czy koszulka pasuje? 

How much is it? – Ile kosztuje? 

 

3. Na podstawie powyższych informacji wykonaj zadanie 1 ze strony 57 w ćwiczeniach. 

Możesz uzupełnić również zadanie 2. 

 

4. ZADANIE DOMOWE. Ułóż dialog podobny do tego, którego słuchałeś na lekcji i prześlij 

go do mnie nie później niż do 25.04. To od Ciebie zależy w jakiej formie prześlesz mi dialog: 

- może być to zdjęcie napisanego dialogu w zeszycie, 

- praca napisana w edytorze tekstu, 

- a może mnie zaskoczysz i nagrasz siebie jak czytasz swój dialog? 

                                                                                                                      Good luck!  

 

 

 

 

 



Temat 13: Around the world: unusual shops in the UK. Lekcja kulturowa na temat 

niezwykłych sklepów w Wielkiej Brytanii. 

 

1. Przeczytaj teksty o trzech różnych sklepach z zadania 2 na stronie 80 w podręczniku. What 

can you buy at the shops? (Co możesz kupić w tych sklepach?). Przerysuj poniższą tabelkę 

do zeszytu i wypisz w niej co można kupić w każdym sklepie. The Harry Potter shop został 

już opracowany  

WHAT CAN YOU BUY AT THE SHOPS? 

1. THE HARRY POTTER 

SHOP 

2. FORBIDDEN PLANET 3. THE HMV SHOP 

- books 

- postcards 

- jigsaw puzzles 

- pens and pencils 

  

 

2. Jakie produkty można kupować w niektórych sklepach? Czy znasz poniższe słowa? 

         

         JEWELLERY                                            HERBS AND SPICES 

            (biżuteria)                                                  (zioła i przyprawy) 

 



   

                  COSMETICS                                   SUIT 

                    (kosmetyki)                                  (garnitur) 

 

2. Obejrzyj film Around the world Unit 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn

_xQvyE26&index=7&t=0s 

Na podstawie obejrzanego filmu dopasuj produkty do miejsc, w których można je kupić. 

Uwaga! Niektóre produkty można użyć więcej niż jeden raz. 

Miejsca: 

I RODEO DRIVE 

II THE GRAND BAZAAR 

III THE GALLERIA VITTORIO EMANUELE II 

Produkty 

a) dinner, coffee 

b) cosmetics 

c) jewellery 

d) tea 

e) herbs and spices 

 

3. Zadanie dodatkowe, dla osób chętnych: 

Wykonaj zadanie 2 i 3 ze strony 58 w ćwiczeniach. 

W zadaniu 3 w pytaniach 1-3 należy wpisać odpowiednią nazwę sklepu, w którym znajduje 

się dany produkt  Znajdź również odpowiedzi na pozostałe pytania: 

Where can you sit and read comics in Dave’s Comics? – Gdzie możesz usiąść i czytać 

komisky w Dave’s Comocs? 

How many shops are in Snooper’s Paradise? – Ile sklepów jest w Snooper’s Paradise? 

Why do people often stop outside Choccywoccydoodah? – Dlaczego ludzie często 

zatrzymują się przed Choccywoccydoodah? 

https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn_xQvyE26&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uAi1FuaBXwM&list=PLDee6s2yAuvsgr5H9Z15E4Gdn_xQvyE26&index=7&t=0s

