Lekcja 2 – 13 maja

Topic: Travel and tourism – podróżowanie i turystyka
Użyjmy zwrotów z poprzedniej lekcji. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie:
Why do people want to travel abroad? – Dlaczego ludzie chcą podróżować za granicę?
Wykorzystajcie poniższe sugestie lub wykorzystajcie swoje pomysły.
People want to travel abroad
 to see amazing nature
 to see beautiful architecture
 to see animals in the wild
 to try local cuisine
 to do sport
 to do shopping
 to learn a foreign language
 to see local traditions
 to take part in local/music/art festivals

Zdania z GERUND:
People travel because:
 they enjoy trying local
cuisine.
 they love seeing local
traditions.
 they don’t mind doing
shopping.

Pamiętajcie, że gerund, czyli
rzeczownik odczasownikowy,
jest również używany po
przymiotnikach łączących się z
przyimkiem: in,.about, of... Np.

People travel because they
are interested in learning
foreign languages.

2. Przeczytaj poniższy artykuł. Na podstawie informacji w tekście uzupełnij luki (1−4) w notatce:

Visiting United Kingdom – key facts
1. Number of visitors every year: __________________________________
2. Biggest number of visitors come from: ____________________________
3. Frequently visited mountains are in: ________________________________
4. Biggest tourist attraction in the UK: __________________________

3. Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (1–4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst
zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.
Podpowiedzi:
1. temu
2. nosimy /
dźwigamy
3. w tle, z tyłu,
na drugim
planie
4. spędzamy

4. Poćwicz jeszcze opisywanie obrazków.
Wykorzystaj zwroty ze słowniczka powyżej i poniżej:

5. Uzupełnij zdania 1−6. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak, aby zdania
były logiczne i gramatycznie poprawne. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy. Nie
należy zmieniać kolejności podanych wyrazów. Trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne
elementy. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.

1. I (never / be) _________________________ to the United States. Podpowiedź: mówimy o
czymś czego jeszcze nie doświadczyliśmy, ale póki żyjemy jest to możliwe do realizacji

2. It’s the first time that my cousin Jack (be) ______________________________ Poland.
Podpowiedź:. Mówimy o czymś, czego doświadczyliśmy, ale nie precyzujemy dokładnie kiedy to się
zdarzyło.

3. My dad say that the Canary Islands are (best /place) __________________ to learn
wind and kite surfing. Podpowiedź: najlepszym
4. If I had a lot of money, I (spend) ______________________ a few months travelling
across the United States. Podpowiedź: tryb warunkowy 2 – nierealne gdybanie
5. Do you like (travel / air) ________________________? Podpowiedź: like + gerund; by +
środek transportu

6. I (prefer) _____________________ go to China than to Japan. Podpowiedź: wolałbym

Sprawdź odpowiedzi na następnej stronie. Przygotuj się z tego
materiału do testu Quizizz w czwartek 14 maja o 14.30 life 

Odpowiedzi:
Zad 2
1. over 35 million people
2. Europe/ (other) European countries
3. Scotland
4. The Tower of London

Zad. 3
1. ago
2. wearing / carrying
3. background
4. spend

Zad. 4

Zad. 5
1. have never been
Podpowiedź jest to czas Present Perfect. Mówimy o czymś czego jeszcze nie doświadczyliśmy, ale
póki żyjemy jest to możliwe do realizacji, ciągle możemy tę sytuację zmienić. Przypomnijcie sobie jak
Wam opowiadałam historię o wyjeździe i pytaniu „Czy zamknęłaś drzwi?”. Zawsze możemy to
sprawdzić i ewentualnie zamknąć te drzwi, gdy jesteśmy jeszcze przed domem.
2. has been to
Podpowiedź jest to czas Present Perfect. Mówimy o czymś, czego doświadczyliśmy, ale nie
precyzujemy dokładnie kiedy to się zdarzyło.
3. the best place
4. would spend
Tryb warunkowy 2: nierealne gdybanie: If +czas przeszły, would +czasownik
5. travelling by air
6. would prefer to

