
Hello Students! Oto tematy na bieżący tydzień. 

 

27.04. 

Topic: Books and films. 

Przypomnijcie sobie rodzaje filmów: (Movie or film genres). 

 

 

Dopasujcie do każdego obrazka właściwy rodzaj filmu. Pomoże Wam w tym słownictwo z działu 5. 

 

Cinemagoer – kinoman (osoba często chodząca do kina). 

 

 

 



29.04. 

Topic: Making offers. 

 

Zróbcie proszę poniższą notatkę w zeszycie: 

 

Gdy chcecie coś komuś zaoferować lub zrobić coś dla kogoś możecie użyć następujących wyrażeń: 

 

Making Offers: (Składanie oferty) 

Can I…? 

Shall I…? 

Would you like me to…(do something)? 

Would you like…(something)? 

Do you want me to…(do something)? 

Do you want…(something)? 

Let me…(do something) 

I can…If you’d like 

I’d be happy to…(do something) 

May I offer you… (something)? 

I will…If you’d like 

Examples (Przykłady): 

Would you like something to drink? 

Would you like me to open the door? 

Can I help you? 

Can I give you a hand? 

Let me help you. 

Would you like me to answer the phone? 

Do you want some more tea? 

Do you want me to turn down the TV? 

I’d happy to take you to the airport. 

May I offer you a cup of coffee. 

 

Accepting Offers: (Akceptowanie) 

Yes, please. 

Yes, I’d love to. 



Yes. That would be great. 

Yes please, that would be lovely. 

Yes, If you wouldn’t mind. 

That’s very kind of you. 

That sounds nice. 

Thank you. I’d like to. 

 

Refusing Offers: (Odmowa) 

No, thanks. 

It’s Ok. I can do it myself. 

Thank you for your kindness but I can do it myself. 

Don’t worry. I can do it. 

I appreciate that but I can do it myself. 

 

30.04. 

Topic 1: A questionnaire. 

Otwórzcie książkę na stronie 133. Proszę zrobić ćwiczenie 2. Uzupełnijcie pytania brakującymi 

zaimkami pytającymi, które są podane w różowej ramce. Następnie odpowiedzcie na utworzone 

pytania, sugerując się podanymi wyrażeniami. Odpowiadajcie całym zdaniem! 

Zróbcie następnie ćwiczenie 3. 

 

 

Topic 2: Matura practice. 

Stworzycie dziś ankietę, z której chcecie się jak najwięcej dowiedzieć na temat ulubionego filmu lub 

książki Waszej koleżanki/kolegi. Ułóżcie pytania (możecie korzystać z pytań powyżej) stosując różne 

zaimki pytające (what, which, when, where, how much, how often, how long, who, why).  

 

Zapiszcie ankietę w zeszycie. 

 


