
Proszę przepisać temat i słownictwo do zeszytu.  I zrobić podane zadania. Jeśli są jakieś 

problemy ze zrozumieniem zadań , proszę o kontakt : k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Proszę również przesłać na bieżąco zdjęcia/ skany zrobionych zadań z podręcznika oraz 

ćwiczeń – można otrzymać ocenę za pracę domową Z poprzedniej lekcji:  zadanie nr 2 / 

strona 70  podręcznika i zadania zadania 1,2,3,5/ strona 40 z ćwiczeń z ćwiczeń na wyżej 

podany adres. 

 

Subject: WAS/WERE – pytania. Zeszyt ćwiczeń. 

Proszę zrobić zadania 1,2,3,5 / strona 44 w zeszycie ćwiczeń. Wytłumaczenie było w 

poprzedniej instrukcji. 

 

Subject:  Giving direction  – wskazywanie drogi 

 

Is it far? – czy to daleko? ( is it far) 

Pytanie o drogę: 

Możecie to samo pytanie zadać na kilka sposobów: 

 Excuse me. Where is the cinema? – Przepraszam. Gdzie jest kino? ( ekskjuz mi, łer is 

de sinema?) 

 Excuse me. I am looking for the cinema.- Przepraszam. Szukam kina. ( ekskjuz mi, aj 

em luking for de sinema) 

 Excuse me. How can I get to the cinema?  Przepraszam.  Jak dostanę się do kina?        

( ekskuz mi. Hał ken aj get tu de sinema)? 

Udzielanie wskazówek: 

 Go straight on – Idż prostp ( goł strejt on) 

 Go past the shop- Miń sklep ( go past de szop) 

 Turn left – skręć w lewo (tern left) 

 Turn right – skręć w prawo (tern rajt) 

 It is on the left- to jest po lewej stronie ( it is on de left) 

 It is on the right – to jest poprawej stronie ( it is on de rajt) 

 It is on /in Świętojańska street – to jest na ulicy Świętojańskiej 

  

mailto:k.kmiecik@sp26gdynia.pl


Zadania: 

Czytamy dialog na stronie 72 w podręczniku. Możecie również zobaczyć film na 

myenglishlab.com – kod dostępu taki sam jak wcześniej – MKNY-CURC. Dołączyłam tam dwa 

zadania do zrobienia . 

 

 Zdanie: Patrząc na mapę proszę napisać 3 dialogi w których ktoś pytana o drogę do jakiegoś  

miejsa ( sami wybieracie z mapy),  a druga osoba daje instrukcje.  Czerwony X – You are here 

oznacza że jesteście w tym miejscu- czyli dajecie instrukcje stojąc na czerwonym krzyżyku. 

Używajcie różnych fraz zadając pytania: Excuse me, Where is the cinema?/How can I get to 

the cinema?/ I am looking for the cinema. 

 

Przykład:  

A: Excuse me. How can get to the bookshop? – przepraszam, jak dojdę do księgarni? 

B: Go straight on Bond Street,go past the shop and underground station.  Turn right into 

King’s road. The bookshop is on the left. – Idź prosto ulicą Bond ,miń sklep i stację metra. 

Skręć w prawo w ulicę King.  Księgarnia jest po lewej stronie. 



Po zrobieniu ćwiczeń robicie zdjęcie/skan  i wysyłacie na adres email podany wyżej. Dialogi 

piszecie pod mapką i też wysyłacie do sprawdzenie. Najlepiej w WORDzie – będę mogła 

poprawić ewentualne błędy i Wam przesłać. Jak nie ma możliwości wysłania w WORDzie 

to zrobić zdjęcie. 

POWODZENIA 

 


