
REZERWACJA NOCLEGU (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, Visitor Information Centre. How can I help you? 

CHEAP STAY IN NEWPORT 

call Visitor Information Centre to book 

SEA QUEEN hotel ROSE & LION hotel OLD SHIP INN 

Addison Road  

(10-minute walk from the 
centre) 

32 Market Square  

(close to the sea) 

 

17 New Steel Street 

(central Newport) 

 

Single £47.50/night 

Twin £72.00/night 

 

Single £52.00/night 

Twin £88.50/night 

 

Single £64.00/night 

Twin £98.00/night 

 

 

 Bez względu na to, który hotel uczeń chce zarezerwować, odpowiedz: Sorry, they’re fully 

booked up 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 inny hotel, ale nie sprecyzuje jaki pokój i na jak długo chce 

zarezerwować, zapytaj: OK, so what room do you want?/For how long? 

 Zaakceptuj rezerwację, powtarzając nazwę hotelu, rodzaj pokoju i długość pobytu podane 

przez ucznia. 

 Na pytanie o śniadanie odpowiedz: Yes, the price includes full English breakfast.  

 Na pytanie o formę płatności odpowiedz: The hotel accepts all major credit cards.  

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

zakończ zadanie: Thank you.  

 

Poniżej znajduje się karta ucznia zawierająca zadania. 



REZERWACJA NOCLEGU (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

W ten weekend wybierasz się z koleżanką/kolegą do Newport. Zamierzacie 

zatrzymać się na dwa dni w hotelu. Dla oszczędności chcecie wynająć 

dwuosobowy pokój. Korzystając z informacji podanych poniżej, wybierz 

odpowiadający ci hotel.  

CHEAP STAY IN NEWPORT 

call Visitor Information Centre to book 

SEA QUEEN hotel ROSE & LION hotel OLD SHIP INN 

Addison Road  

(10-minute walk 
from the centre) 

32 Market Square  

(close to the sea) 

 

17 New Steel Street 

(central Newport) 

 

Single £47.50/night 

Twin £72.00/night 

 

Single £52.00 night 

Twin £88.50/night 

 

Single £64.00/night 

Twin £98.00/night 

 

 

Zadanie 1. Zadzwoń do biura turystycznego i dokonaj rezerwacji. 

Zadanie 2. Dowiedz się, czy śniadanie jest wliczone w cenę pokoju. 

Zadanie 3. Upewnij się, że za pobyt będzie można zapłacić kartą. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 


