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Rozgrzewka
1 How was your last holiday?
2 How do you usually spend your weekends?
3 Which country would you like to visit? Why?

Zadanie 1. (4 minuty)
Pracujcie w parach i wykonajcie zadanie. Następnie
zamieńcie się rolami. Rozmowę rozpoczyna uczeń A.
Uczeń A
Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii chcesz zwiedzić jak
najwięcej miejsc. Jesteś w biurze podróży i prowadzisz
rozmowę z osobą odpowiedzialną za organizowanie
wycieczek objazdowych.
Poniżej podane są cztery kwestie, które należy omówić
w rozmowie z uczniem B.
• miejsca warte zobaczenia
• koszty przejazdów i noclegów
• zniżki dla uczniów oraz formy płatności
• ubezpieczenie
Uczeń B
Pracujesz w biurze podróży. Jesteś odpowiedzialny/
odpowiedzialna za sprzedaż wycieczek objazdowych
po Wielkiej Brytanii. Rozmawiasz z uczniem
zainteresowanym jedną z wycieczek. W zależności od
tego, jak potoczy się rozmowa, spróbuj włączyć do niej
wszystkie/wybrane punkty:
• poproś o dokładne informacje dotyczące rodzaju
miejsc, które uczeń chciałby zwiedzić,
• wyjaśnij warunki otrzymania zniżki dla uczniów,
• poinformuj o dodatkowych opłatach za posiłki
w trakcie wycieczki,
• wyjaśnij, że cena wycieczki obejmuje ubezpieczenie.

1 Why did the woman decide to hitchhike?
2 Would you like to hitchhike round Europe?
Why (not)?
3 Describe the last time you went on a long journey.

Zadanie 3. (5 minut)
Pracujcie w parach. Popatrzcie na ilustracje
i wykonajcie zadanie. Następnie odpowiedzcie
na dwa pytania.
Wraz z grupą przyjaciół ze szkoły międzynarodowej
zastanawiacie się, gdzie spędzić kolejne wakacje. Macie
do wyboru trzy propozycje.
• Wybierz sposób spędzenia wakacji, który –
Twoim zdaniem – pozwoli Wam najlepiej odpocząć,
i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.
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Zadanie 2. (3 minuty)
2

Pracujcie w parach. Opiszcie swoje zdjęcia,
a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania
i odpowiadajcie na nie.
Uczeń A

3

1 What could the man do in order to relax?
2 Do you often get stressed by traffic jams?
3 Describe a situation in which you had to wait for
something and lost your patience.

1 What can make people unhappy with their holiday?
2 What are the disadvantages of travelling on holiday
by car?

Photocopiable © Macmillan Polska 2019

