J.ANGIELSKI II LO 24.05
Temat 1: Szkoła – słownictwo

1.Podstawowe słownictwo związane ze szkołą i nauką

extra activities – zajęcia dodatkowe

school trip – wycieczka szkolna
get nervous before an exam/a test – denerwować się przed egzaminem/sprawdzianem
high standards of teaching – wysokie standardy nauczania
new/ modern teaching methods – nowe/nowoczesne metody nauczania
develop skills – rozwijać umiejętności
student exchange – wymiana studencka
make progress – robić postępy
make mistakes – robić błędy
get a scholarship – dostać stypendium
school-leaving exam –egzamin na zakończenie szkoły
motivation – motywacja
participate in a lesson – uczestniczyć w lekcji
broaden the horizons/knowledge – poszerzać horyzonty/wiedzę
resit/retake a geography examination – mieć poprawkę z geografii
class tutor – wychowawca klasy
set book – lektura szkolna
Students and teachers
ambitious – ambitny
creative – twórczy
fair/ unfair – sprawiedliwy/niesprawiedliwy
motivated – zmotywowany
patient – cierpliwy
punctual – punktualny
systematic – systematyczny
strict – surowy
demanding – wymagający
(in)competent – ( nie)kompetentny
understanding – wyrozumiały
motivating – motywujący

Violence at school
victim – ofiara
bully – znęcać się
different forms of aggression – różne formy agresji
physical and verbal abuse – fizyczne i słowne znęcanie się
Other words and phrases
parent-teacher meeting – wywiadówka
classmate/schoolmate – kolega z klasy/ ze szkoły
bell – dzwonek
sit at a desk with – siedzieć w ławce z ..
give classes – prowadzić zajęcia
take private lessons in chemistry – brać korki z chemii
compulsory/optional – obowiązkowe / dodatkowe ( zajęcia, lektury )
lecturer – wykładowca
examiner – egzaminator
student hostel – akademik
police/military academy – szkoła policyjna / wojskowa
Academy of music – akademia muzyczna
Academy of Arts – Akademia Sztuk Pięknych
medicine – I’m in the third year of medical school – studia medyczne – jestem na 3 roku medycyny
entrance exam – egzamin wstępny
full time/evening studies - studia stacjonarne/ wieczorowe
I’m doing political science – studiuję politologię
extramural studies – studia zaoczne
have primary/secondary/higher/vocational education – mieć podstawowe/średnie/wyższe/zawodowe
wykształcenie

2. Ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem podanego słownictwa:

3. Odpowiedzi do ćwiczeń:
ex1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

subject
foreign languages
learn
communicative
teaching
lessons
fair
mark
motivated
cheat

ex 2
classmate – kolega z klasy
schoolmate – kolega ze szkoły
do homework – odrabiać zadanie
set homework – zadawać zadanie
entrance exam – egzamin wstępny ( z reguły na studia)
school –leaving exam – egzamin na koniec szkoły
classroom – klasa ( pomieszczenie)
staf room – pokój nauczycielski
free period – dni wolne od nauki
term – semestr
ex 4
1.
2.
3.
4.
5.

do
making
making
do
doing

ex 5
1.
2.
3.
4.
5.

sit/take, cheat in. retake, prepare for, cram for
evening, extra, optional
night, high, primary, boarding, secondary, public, vocational, nursery, attend, evening
attend, compulsory, evening, optional, extra, prepare for
secondary, higher, vocational, primary, compulsory

Temat 2: Everyday English – funkcje językowe
I. Proszę wybrać właściwą odpowiedź

1. - What’s your surname?
- Jonsonn
.............................
- J-O-N-S-O-N-N
a. Could you spell that, please?
b. What’s that?
c. Can you repeat that, please?
2. – How often do you take your dog for a walk?
- ..................................
a. For about half an houor.
b. to the park.
c. three times a day.
3. – I started revising for my exam at 5.pm and it’s now 9 p m
- ..................................
a. Was the exam difficult?
b. Shouldn’t you take a break ?
c. Did you make many mistakes?
4. Could I have a burger, please?
- ..........................
a. How much is that?
b. Certainly, anything else?
c. Are you ready to order?
5. – Hi, come in , my name is Lisa.
-................... . I’m Dan.
a. see you later.
b. Sorry, I didn’t catch that
c. Nice to meet you
6. – Hi, how are you feeling?

- I’m a bit better, thanks.
- ....................................
a. never mind
b. Well done.
c. That’s good.
7 – Whose is this bag?
-

.......................

a. It’s mine.
b. It’s my brother.
c. It’s a bag.
8. – How much is this?
-.....................
a. It’s a size 42
b. from 8 a.m.
c.It’s € 50.
9. – Are your parents going to take you home?
- Yes, my dad’s coming in his car at 11 o’clock.
- .............................
a. Do you want me to come with you?
b. Why don’t you phone him?
c. Would he mind taking me to the station?
10. – You don’t look very well.
- No, I’ve got a headache and I feel tired.
- ..................
a. I don’t mind going to bed early.
b. You should go to bed.
c. Never mind.
II Proszę zareagować w j. angielskim
1. Wsiadacie Państwo do pociągu. Jak poprosić o pomoc przy wniesieniu walizki?

2. Spotykacie koleżankę/kolegę, których dawno nie widzieliście. Proszę zapytać, co u
niej słychać.
3. Dzwoni koleżanka/kolega. Mówi, że nie może przyjść na przyjęcie, bo jest chora. Jak
Państwo odpowiecie?
4. Na lekcji chcielibyście Państwo pożyczyć ołówek od sąsiada. Co powiecie?
5. koleżanka próbuje otworzyć okno w klasie i nie może sobie poradzić. Proszę
zaproponować pomoc.
6. Proszę zaoferować pomoc starszej osobie, która z trudem niesie ciężką torbę z
zakupami.
7. Na peronie – proszę zapytać , czy to pociąg do Zwardonia.
8. Płacicie Państwo za zakupy. Powinniście dostać 15 zł reszty, ale sprzedawca wydał
tylko 10. Proszę powiedzieć mu o pomyłce.

Odpowiedzi
Ćw I – 1a, 2c,3b,4b,5c,6c,7a,8c,9c,10b
Ćw II – przykładowe odpowiedzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Excuse me, could you help me with this suitcase , please?
How are things?
What a shame.
Can you lend me a pencil?
Do you need some help?
Do you need some help?/Shall I help you?
Excuse-me, is this the train to Zwardoń?
Excuse me , I think you‘ve made a mistake.

