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Temat 1
Pytania pośrednie
Są to pytania zaczynające się od „wstępu” typu:
czy może mi Pan/i powiedzieć, - ćan you tell me...
Czy wiesz , - Do you know...
tak się zastanawiam - I wonder..
.itp.
W mowie są łatwiejsze do stosowania, ponieważ mają konstrukcję zdania twierdzącego, nie musimy
więc martwić się zamianą wyrazów, czy wyszukiwaniem czasowników modalnych:
Where are you? – pytanie : zwykłe, bezpośrednie
Tell me where you are – Pytanie pośrednie
Do they go to work?
I wonder if they go to work. – „if” zastępuje słowo „ czy”
Należ uważać w czasie przeszłym – musimy zmienić formę czasownika:
What did they buy? – Do you know what they bought?
Pamiętajmy też o dodaniu końcówki „s” w 3 os.l.poj czasu teraźniejszego
Does she exercise? – I wonder if she exercises.

Ćwiczenia
Proszę utworzyć pytania zaczynając od „ Czy wiesz...”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

How do planes fly? – Do you know how planes fly?
Where does Susan work? – Do you know where...........................
Where do they live? - Do you know ............................
What did he say? .........................................................
What time does the concert begin? ..........................................
Why did they leave early?...................................
How did the accident happen? ................................
Have they got a car? ......................
Are they married? ..................................
Does she like her job? ..........................................
Will Sam be here tomorrow? .............................
Did he pass his exam? ..................................
What does she want? ..........................
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Where is Ann? .......................
Is Pat working today? ............................
What time do they start work? ...............................
Do they work on Sunday? ...........................
Why were they so nervous? .............................
Where did Stella go? .............................
Are the shops open on Sundays? ............................
Temat 2
Health - Speaking activities
Proszę spróbować wypowiedzieć się na następujące tematy:
1. Jakie czynniki mają , Państwa zdaniem największy wpływ na nasze zdrowie.
2. Proszę nie zgodzić się z opinią, że najlepszym sposobem na pozbycie się dolegliwości
są środki przeciwbólowe.
3. Proszę zaproponować znajomemu, który ma kłopoty z kręgosłupem wizytę u dobrego
lekarza specjalisty.
4. Proszę powiedzieć jakie metody radzenia sobie z przeziębieniem uważacie Państwo
za najskuteczniejsze i dlaczego.
5. Proszę opowiedzieć o niedawno przebytej chorobie, co Państwu dolegało i jak długo
to trwało
6. Proszę wyjaśnić , z jakich powodów ludzie muszą być leczeni w szpitalu.
7. Proszę zapytać jakie nałogi są obecnie najbardziej niebezpieczne wśród młodych
ludzi.
8. Proszę odpowiedzieć na pytanie nr 7.
9. Prozę nie zgodzić się z opinią , że rzucanie palenia zawsze wiąże się z utyciem i
powrotem do nałogu.
10. Proszę poinformować rejestratorkę gabinetu stomatologicznego o swoich
dolegliwościach i zapytać o cenę usług dentystycznych.
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