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Uczeń B

Rozgrzewka
1 Are you into fashion? Why (not)?
2 What makes a good friend?
3 Which public figure do you admire? Why?

Zadanie 1. (4 minuty)
Pracujcie w parach i wykonajcie zadanie. Następnie
zamieńcie się rolami. Rozmowę rozpoczyna uczeń A.
Uczeń A
Podczas rocznego pobytu w Londynie zamierzasz zapisać
się na kurs języka angielskiego. Jesteś w siedzibie jednej
ze szkół i prowadzisz rozmowę z osobą odpowiedzialną
za zapisy na kursy.
Poniżej podane są cztery kwestie, które należy omówić
w rozmowie z uczniem B.
• rodzaje i cena kursów
• lektor
• podręcznik
• metody nauczania
Uczeń B
Pracujesz w szkole języka angielskiego. Jesteś
odpowiedzialny/odpowiedzialna za przyjmowanie nowych
słuchaczy do grup. Rozmawiasz z osobą zainteresowaną
kursem. W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa,
spróbuj włączyć do niej wszystkie/wybrane punkty:
• poproś o dokładne informacje dotyczące poziomu
zaawansowania,
• zapytaj o preferencje dotyczące godzin zajęć,
• poinformuj o dodatkowych opłatach za materiały
dostępne online,
• poinformuj o metodach sprawdzania wiedzy w szkole.

1 Are they having a good time? What makes you say
that?
2 Do you like groupwork? Why (not)?
3 Describe a happy memory from your childhood.

Zadanie 3. (5 minut)
Pracujcie w parach. Popatrzcie na ilustracje
i wykonajcie zadanie. Następnie odpowiedzcie
na dwa pytania.
Wraz ze szkolną grupą wolontariuszy przygotowujesz
akcję wspierającą dobre relacje pomiędzy uczniami
w szkole oraz plakat, który ma reklamować Waszą
akcję.
• Wybierz zdjęcię, które – Twoim zdaniem – będzie
najbardziej odpowiedne dla plakatu promującego
Waszą kampanię, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.
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Zadanie 2. (3 minuty)
Pracujcie w parach. Opiszcie swoje zdjęcia,
a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania
i odpowiadajcie na nie.
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Uczeń A

3

We are a team.
1 What could they be saying to each other?
2 What are the most common reasons for arguments
between you and your friends?
3 Describe a situation in which you felt angry.

1 What features of character make a person a good
team member?
2 Are you good at solving problems? What makes you
say that?
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