
PODRÓŻ DO MANCHESTERU (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, Transport Information Centre. How can I help you? 

 
TRANSPORT TO MANCHESTER 

book your ticket now! 
 

GREEN ARROW buses RIVER LINK trains SILVER LINE buses 

10.30; 14.00 9.20; 10.20; 12.20 10.30; 11.15; 12.00 

£16.50 £20.50 £18.00 

 

 Bez względu na to, jaki środek transportu uczeń wybrał, odpowiedz: Sorry, (NAZWA LINII 

WYBRANEJ PRZEZ UCZNIA) is fully booked tomorrow. 

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

to book anything? 

 Jeśli uczeń zaproponuje inne rozwiązanie, ale nie sprecyzuje godziny lub linii, którą wybiera, 

zapytaj: OK, which line/what time do you want it? 

 Zaakceptuj rezerwację, nazwę linii i godzinę wybraną przez ucznia 

 Na pytanie o czas trwania podróży odpowiedz: It’s two hours and fifteen minutes.  

 Na pytanie o miejsce odjazdu odpowiedz: It’s Victoria Station. Remember to be a few 

minutes earlier so you can collect your tickets from the Information desk.  

 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. 



PODRÓŻ DO MANCHESTERU (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

Wybierasz się jutro z dwójką znajomych do Manchesteru. Chcecie wyruszyć 

przed południem. Korzystając z informacji podanych poniżej, wybierz 

odpowiadający ci środek transportu i godzinę odjazdu.  

 
TRANSPORT TO MANCHESTER 

book your ticket now! 
 

GREEN ARROW buses RIVER LINK trains SILVER LINE buses 

10.30; 14.00 9.20; 10.20; 12.20 10.30; 11.15; 12.00 

£16.50 £20.50 £18.00 

 

Zadanie 1. Zadzwoń do biura podróży i dokonaj rezerwacji. 

Zadanie 2. Dowiedz się o czas trwania podróży. 

Zadanie 3. Upewnij się, że wiesz, skąd odjeżdża wybrany przez ciebie 

pociąg/autobus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 


