
REZERWACJA KORTU (karta nauczyciela) 

Czas na przygotowanie przez ucznia: około pół minuty 
Czas na wykonanie zadania: około 2,5 minuty  
 

Rola nauczyciela  

 Podaj uczniowi kartę z zadaniem: Look at this information (wskaż). Here are the instructions 

(wskaż). You have 30 seconds to prepare. 

 Kontroluj czas. 

 Po upływie około pół minuty powiedz: We’ll start now i rozpocznij zadanie:  

Hello, Open Sports Centre. How can I help you? 

OPEN SPORTS CENTRE  

court prices & opening hours 

SQUASH courts TENNIS courts BADMINTON courts 

Weekdays 14.30 – 18.00 

Weekend 8.30 – 17.00 

Weekdays 12.30 – 17.00 

Weekend 9.30 – 16.00 

Weekdays 10.00 – 17.00 

Weekend 8.00 – 16.30  

£5.50/hour £5.00/hour £3.00/hour 

 

 Bez względu na to, który kort uczeń chce zarezerwować, odpowiedz: Sorry, all (WYBRANA 

PRZEZ UCZNIA GRA) courts are fully booked for this weekend.  

 Odczekaj 5 sekund, jeśli uczeń chce zrezygnować, zapytaj: Is that all? So you don’t want 

to book anything?  

 Jeśli uczeń zaproponuje inną grę, ale nie sprecyzuje, o której i na jak długo chce 

zarezerwować kort, zapytaj: OK, so what time do you want it?/And for how long? 

 Zaakceptuj rezerwację, powtarzając nazwę kortu, godzinę i okres rezerwacji podane przez 

ucznia. 

 Na pytanie o możliwość wypożyczenia sprzętu odpowiedz: Yes, you can borrow rackets 

if you need. It’s two pounds per hour extra.  

 Na pytanie o dojazd odpowiedz: Take the underground or bus 87 and get off at Queen’s 

Park.  

 Po upływie około 2,5 minuty od rozpoczęcia zadania (jeśli uczeń nie skończył wcześniej), 

zakończ zadanie: Thank you.  

 

Poniżej znajduje się karta ucznia zawierająca treść zadań. 

 



REZERWACJA KORTU (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

Chcesz aktywnie spędzić najbliższą sobotę. Zamierzasz wraz z kolegą/koleżanką 

wybrać się do centrum sportowego. Korzystając z informacji podanych poniżej, 

wybierz grę i odpowiadającą ci porę.  

OPEN SPORTS CENTRE  

court prices & opening hours 

SQUASH courts TENNIS courts BADMINTON courts 

Weekdays 14.30 – 
18.00 

Weekend 8.30 – 17.00 

Weekdays 12.30 – 
17.00 

Weekend 9.30 –16.00 

Weekdays 10.00 – 17.00 

Weekend 8.00 – 16.30  

£5.50/hour £5.00/hour £3.00/hour 

 

Zadanie 1. Zadzwoń do centrum sportowego i dokonaj rezerwacji. 

Zadanie 2. Dowiedz się, czy na miejscu można wypożyczyć sprzęt. 

Zadanie 3. Upewnij się, że wiesz, jak dojechać do centrum sportowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 

 


