
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 zdjęcie zrobionych zadań i przesłać na adres podany wyżej. 

 

Subject: Travel – confusing words. Podróż – często mylone słowa. 

 

Słownictwo: 

Excursion – wycieczka ( zwykle jednodniowa) We have booked an excursion to Pompei. ( 

pojedziemy np. z Neapolu do Pompei na jeden dzień) 

Journey – podróż ( z miejsca na miejsce) When we go on long journey we take a lot of games. 

Travel – podróż, podróżować ( ogólne pojęcie)- Do you like travelling? 

Trip – krótki wyjazd ( służbowy lub ze szkoły lub dla przyjemności ) He went on a business trip to New 

York. 

Voyage – podróż morska The ship sank on its maiden voyage – Statek zatonął podczas pierszego rejsu 

Robicie zadanie 7/77 z podręcznika. Następnie 1,2,3,4,5,6/69 z ćwiczeń. Żeby odsłuchać nagrania 

musicie ściągnąć aplikację do odczytywanie kodów QR np. QR reader. 

 

Subject: I didn’t catch that – asking for clarification and clarifying – 

prośba o wyjaśnienie  

 

You are breaking up – przerywa, słabo Cię słyszę 

Asking for clarification- prośba o wyjaśnienie 

 Sorry, I didn’t catch that – przepraszam, nie załapałem, nie zrozumiałem 

 Sorry, can you say that again ? – czy możesz powtórzyć 

 What was that? – Co proszę? 

 Sorry, I didn’t get the first /last part – nie zrozumiałam pierwszej/ostatniej części 

 Could you speak louder/more slowly? – czy możesz mówić głośniej/wolniej? 

Clarifying- udzielanie wyjaśnień 

 What I said/asked was…. – to co powiedziałem/ o co się spytałem 
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 I said that………….Powiedziałem , że………………. 

 I was just saying……………….. – mówiłam tylko…………………. 

 I just wanted to ask you about………- chciałam spytać Cię o ............... 

Czytacie dialog na stronie 78 w podręczniku I didn’t catch that. Video możecie zobaczyć na 

myenglishlab.com – dołączyłam jedno zadanie, ale jest to tylko video nie dodatkowa praca 

Robicie zadanie 3/ 78 podręcznik.  

Następnie przechodzicie do ćwiczeń – 1,2,4,5/70. 

Po zrobieniu wysyłacie zdjęcie i dostajecie dobre oceny 

Happy Easter 

 

 


