
 

ZWIEDZANIE LONDYNU (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, London Tours and Cruises. How can I help you? 

LONDON TOURS & CRUISES 

WIMBLEDON TOUR THAMES RIVER BOAT CRUISE NATIONAL THEATRE BACKSTAGE TOUR 

Monday – Friday 12.00 

Saturday 11.00; 14.00 

Sunday 11.00 

Saturday 10.00; 14.00 

Sunday 11.00 

Monday – Friday 14.30; 16.30 

Saturday 11.30; 13.30 

£ 7.50 £ 24.00 £ 12.50 

 

 Bez względu na to, którą wycieczkę uczeń chce zarezerwować, odpowiedz: Sorry, this 

this weekend this tour/cruise is cancelled.  

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

to book anything? 

 Jeśli uczeń zaproponuje inną wycieczkę, ale nie sprecyzuje dnia i godziny, zapytaj: OK, which 

one do you want?/Which time and day do you want?  

 Zaakceptuj rezerwację, powtarzając dzień i godzinę wybraną przez ucznia 

 Na pytanie o czas trwania wycieczki odpowiedz: It’s about two hours from our office 

and back.  

 Na pytanie o miejsce startu odpowiedz: The group meets in front of our office 

at St. George’s Square. 

 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. 

 



ZWIEDZANIE LONDYNU (karta ucznia) 

Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania. 

Twój pobyt w Londynie dobiega końca, masz przed sobą ostatni weekend  

i chcesz się wybrać na wycieczkę. Korzystając z informacji podanych poniżej, 

wybierz wycieczkę i odpowiadający ci termin.  

LONDON TOURS & CRUISES 

WIMBLEDON TOUR THAMES RIVER BOAT 

CRUISE 

NATIONAL THEATRE 

BACKSTAGE TOUR 

Monday – Friday 12.00 

Saturday 11.00; 14.00 

Sunday 11.00 

Saturday 10.00; 14.00 

Sunday 11.00 

Monday – Friday 14.30; 

16.30 

Saturday 11.30; 13.30 

£ 7.50 £ 24.00 

 

£ 12.50 

 

Zadanie 1. Zadzwoń do biura turystycznego i dokonaj rezerwacji. 

Zadanie 2. Dowiedz się o czas trwania wycieczki. 

Zadanie 3. Upewnij się, że wiesz, z jakiego miejsca wycieczka wyrusza. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie rozpoczyna nauczyciel. 

 


