
Temat 4: Writing a description of a journey. Wypowiedź pisemna: relacja z podróży. 

1. Posłuchaj (nagranie 2.16) i przeczytaj modelowy tekst w podręczniku na stronie 68. 

Przetłumacz słowa i zwroty, których nie rozumiesz. 

2. Napisz notatkę o prawdziwej, albo wymyślonej podróży. W wypowiedzi pisemnej napisz: 

- gdzie pojechałaś/pojechałeś oraz jak minęła Ci podróż (dobrze, źle); 

- co się wydarzyło podczas podróży. Użyj słów: first, then, next, after that, finally; 

- jak zakończyła się podróż. 

Limit słów w notatce: 50-120. 

Pracę należy wysłać na e-maila: w.matejkogaura@gmail.com do 4. kwietnia 2020 r. 

Przydatne słowa, zwroty: 

It was… (an awful/ amazing) journey – to była… (okropna/niesamowita) podróż 

We set off from… on time – wyruszyliśmy z… na czas 

We arrived in Wrocław – przybyliśmy do Wrocławia 

I stayed at a hotel / a youth hostel – zatrzymałam się w hotelu / schronisku młodzieżowym 

We drove to Jelenia Góra – pojechaliśmy do Jeleniej Góry 

We went on a bus tour in Wrocław – wybraliśmy się na wycieczkę autobusem  

po Wrocławiu. 

We went to – poszliśmy do 

We saw many incredible things (a theatre, a monument, a castle) – zobaczyliśmy wiele 

niesamowitych rzeczy (teatr, pomnik, zamek) 

We visited a museum – zwiedziliśmy muzeum 

The weather was… It was sunny and warm - pogoda była… Było słonecznie i ciepło 

I took some photos – robiłem zdjęcia 

I ate local food – jadłem lokalne jedzenie 

I got to know other people – poznałem innych ludzi 

We talked about… - rozmawialiśmy o … 

First – po pierwsze 

Then – następnie 

Next – następnie 

After that – po tym 

Finally – w końcu  
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Temat 5: Culture reading: culture shock. Lekcja kulturowa na temat zjawiska szoku 

kulturowego. 

1. Przeczytaj poniższe informacje o Peru, Japonii i obejrzyj ilustracje. Jakie miejsca, 

zwierzęta, przedmioty możesz tam zobaczyć? 

PERU 

- Machu Picchu 

 

 

 

 

 

- woolly llamas 

 

- Playa Chicama  

 

- ‘cuy’ made from guinea pig 

 



- National Potato Day 

 

- yellow underwear 

 

JAPAN 

- face masks 

 

2. Przeczytaj i posłuchaj (nagranie 2.17) tekstów ze strony 69 w podręczniku. Jakich 

ciekawych informacji dowiedziałeś się o Peru i Japonii? Wypisz najważniejsze ciekawostki  

w zeszycie. 

3. Zadanie nieobowiązkowe, dla chętnych: 

Wykonaj zadanie 3 ze strony 69 w podręczniku. 

 

 



Temat 6: Powtórzenie wiadomości. 

1. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 na stronie 71 w podręczniku. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie. 

2. Wykonaj obowiązkowy test online z rozdziału 6-ego. Możesz korzystać z podręcznika. 

Nie zapomnij się podpisać. Najlepsze prace zostaną ocenione!  

Link do testu: 

https://forms.gle/75wpb7r2iaZPGgNY8 
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