
WYKŁADY W BRITISH MUSEUM (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: Start now, please. 
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 Bez względu na to, który wykład uczeń wybrał, odpowiedz: Sorry, this lecture has just been 

cancelled.  

 Odczekaj 5 sekund, żeby uczeń zdecydował się na inny wykład. Jeśli tego nie robi lub chce 

zrezygnować, zapytaj: Is that all? So you don’t want to book anything else?  

 Jeśli uczeń zaproponuje inny wykład, ale nie sprecyzuje dnia/godziny, zapytaj: OK, which one 

do you want?/Which time would you prefer? 

 Na pytanie czy bilet na wykład upoważnia do obejrzenia wystaw muzealnych, odpowiedz: 

Yes, the price includes entry to all the exhibitions.  

 Na pytanie o miejsce wykładu odpowiedz: Oh, it’s been moved. It begins as planned but 

 the room is different. It’s in the Lecture Hall on the same floor. 

 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. 



WYKŁADY W BRITISH MUSEUM (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

Chcesz się wybrać z parą znajomych na wykład w British Museum, macie wszyscy 

czas tylko w najbliższy weekend. Korzystając z informacji podanych poniżej, 

wybierz wykład i odpowiadający wam termin.  
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Zadanie 1. Zadzwoń do muzeum i dokonaj rezerwacji. 

Zadanie 2. Dowiedz się, czy bilet na wykład upoważnia również do obejrzenia 

wystaw muzealnych. 

Zadanie 3. Upewnij się, że wiesz, gdzie odbywa się wykład.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 


