
LETNI KURS JĘZYKOWY (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, Summer English Courses. How can I help you? 

LEARN ENGLISH IN THE UK 

the best language courses this summer 

LONDON OXFORD BRISTOL 

July 2nd or 23rd  

August 1st or 20th  

June 4th or 25th  

August 6th or 13th  

July 16th or 30th  

August 13th or 20th 

£270/week £520/week £240/week 

   

 Bez względu na to, który kurs uczeń chce zarezerwować, odpowiedz: Sorry, this one is fully 

booked./This course is sold out already.   

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

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

 Jeśli uczeń zaproponuje inny kurs, ale nie sprecyzuje daty, zapytaj: OK, which one do you 

want?/Which date do you want? 

 Na pytanie o koszt zakwaterowania odpowiedz: Yes, it’s homestay accommodation with 

breakfast. You have to pay extra for dinners.  

 Na pytanie o ilość uczniów w grupie odpowiedz: There are up to 16 students per group. 

 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.  



LETNI KURS JĘZYKOWY (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

Wybierasz się na kurs językowy w Wielkiej Brytanii. Masz czas od początku lipca 

do połowy sierpnia. Korzystając z informacji podanych poniżej, wybierz kurs, 

w którym chciał(a)byś uczestniczyć i odpowiadający ci termin. 

LEARN ENGLISH IN THE UK 

the best language courses this summer 

LONDON OXFORD BRISTOL 

July 2nd or 23rd  

August 1st or 20th  

June 4th or 25th  

August 6thor 13th  

July 16th or 30th  

August 13th or 20th 

£270/week £520/week £240/week 

 

Zadanie 1. Zadzwoń do agencji turystycznej i dokonaj rezerwacji kursu. 

Zadanie 2. Upewnij się, że zakwaterowanie jest wliczone w cenę. 

Zadanie 3. Dowiedz się o ilość uczniów w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 


