Zanim skorzystasz z materiałów, przeczytaj :-)
Dziękuję za pobranie materiału PDF!
Materiały można wykorzystać na użytek własny. Materiały są mojego autorstwa i pozostają moją własnością.
Zabrania się rozsyłania pliku osobom trzecim, publikowania go na innych stronach internetowych oraz
używania w celach komercyjnych (odsprzedawania).
Jeśli chcesz podzielić się z kimś informacją o ćwiczeniach, podaj źródło! :-)

Materiały są dostępne również pod postacią ćwiczeń online
na platformie Engly.pl
(Ćwiczenia z ★ - dostęp tylko dla użytkowników Panelu nauczyciela)
Aktualna oferta: https://englybook.pl/panel-nauczyciela/
Co daje Panel nauczyciela?
Panel nauczyciela na platformie Engly.pl daje możliwość wglądu do wyników pracy uczniów.
Jak to działa?
●

Nauczyciel dodaje uczniów do Panelu nauczyciela

●

Nauczyciel wybiera ćwiczenia z platformy Engly.pl i zleca je uczniom do zrobienia

●

Uczniowie logują się na swoje konto i wchodzą do Panelu ucznia aby wykonać ćwiczenia

●

Nauczyciel otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o wynikach pracy uczniów i może
zajrzeć do odpowiedzi jakich udzielili

Co to są ćwiczenia z gwiazdką?
Ćwiczenia z gwiazdką są częścią Bazy ćwiczeń dodatkowych, do których dostęp otrzymują
użytkownicy Panelu nauczyciela. Uczniowie mają dostęp do tych ćwiczeń dopiero w momencie gdy
nauczyciel zleci im je do zrobienia.
Masz pytania? Napisz do mnie: kontakt@engly.pl

Życzę owocnej pracy z materiałami mojego autorstwa!
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Patkowska-Dudziak

CZŁOWIEK
P
 owiedz:
● jak się nazywasz
● ile lat ma twoja mama
● jak wygląda twój tata
● gdzie się urodziłaś / urodziłeś
● jakie są twoje zainteresowania
● co zawsze robisz w niedzielny poranek
● co teraz robi twój najlepszy przyjaciel

www.engly.pl

CZŁOWIEK
Zapytaj swojego rozmówcę:
● ile lat ma jej / jego siostra
● czym się interesuje
● kiedy się urodziła / urodził
● co teraz robi jej / jego tata
● jak wygląda jej / jego babcia
● do której chodzi klasy
● czy nosi kolczyki

www.engly.pl

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
P
 owiedz:
● gdzie mieszkasz (mieszkanie / dom)
● czy w twoim mieście jest apteka
● że w twoim pokoju nie ma biurka
● jak daleko jest od twojego domu do szkoły
● koledze, żeby się rozgościł
● że twoja babcia mieszka za granicą
● jak dotrzeć do najbliższego komisariatu policji

www.engly.pl

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Z
 apytaj swojego rozmówcę:
● w jakim kraju chciałaby / chciałby mieszkać
● jak dotrzeć do najbliższego sklepu
● o opinię na temat jej / jego pokoju
● czy w jej / jego mieście jest kino
● jak często jeździ autobusem miejskim
● czy możesz zobaczyć jej / jego mieszkanie
● od kiedy mieszka w swoim mieszkaniu / domu

www.engly.pl

EDUKACJA
P
 owiedz:
● jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny
● od kiedy chodzisz do swojej szkoły
● jaka jest twoja opinia na temat mundurków szkolnych
● że wczoraj nie zdałaś / zdałeś egzaminu
● czego zamierzasz się nauczyć w najbliższym czasie
● co preferujesz: pracę indywidualną czy grupową i dlaczego
● na jakie zajęcia dodatkowe uczęszczasz

www.engly.pl

EDUKACJA
Zapytaj swojego rozmówcę:
● co chciałaby / chciałby studiować w przyszłości
● w jakich zajęciach dodatkowych bierze udział
● jaka jest jej / jego opinia na temat nauczania zdalnego
● w jaki sposób uczy się nowego słownictwa z języka obcego
● czy kiedykolwiek wagarowała / wagarował
● jaki był powód jego ostatniej nieobecności w szkole
● jaki egzamin zdała / zdał w ostatnim czasie

www.engly.pl

PRACA
P
 owiedz:
● gdzie pracują twoi rodzice
● jaka jest twoja wymarzona praca
● co jest najważniejsze w wyborze zawodu
● czy chciałabyś / chciałbyś korzystać w pracy z komputera
● jakie są zalety i wady bycia lekarzem
● co trzeba zrobić aby znaleźć dobrą pracę
● ile chciałabyś / chciałbyś zarabiać

www.engly.pl

PRACA
Z
 apytaj swojego rozmówcę:
● czy jej / jego mama lubi swoją pracę
● ile zarabia jej / jego tata
● od kiedy jej / jego rodzice pracują w swojej obecnej pracy
● jakie są obowiązki nauczyciela w pracy
● jaka jest jej / jego praca marzeń
● jaka jest jej / jego opinia na temat pracy zdalnej
● co trzeba zrobić aby dostać awans w pracy

www.engly.pl

ŻYCIE PRYWATNE
P
 owiedz:
● o swoich zainteresowaniach
● jak świętowałaś / świętowałeś swoje ostatnie urodziny
● co mówisz gdy składasz życzenia świąteczne swoim dziadkom
● czy dogadujesz się dobrze ze swoim rodzeństwem
● czy wolisz czytać książki czy oglądać telewizję i dlaczego
● kiedy twoi rodzice się pobrali
● jak pogratulujesz koleżance zdanych egzaminów

www.engly.pl

ŻYCIE PRYWATNE
Zapytaj swojego rozmówcę:
● czy chciałaby / chciałby mieć dzieci w przyszłości
● jak świętowane są imieniny w jej / jego rodzinie
● co lubi robić w wolnym czasie
● ile lat ma najstarsza osoba w jej / jego rodzinie
● jak się bawiła / bawił na ostatniej imprezie sylwestrowej
● czy lubi tańczyć na przyjęciach weselnych
● kiedy ostatni raz spotkała / spotkał się ze swoimi kuzynami

www.engly.pl

ŻYWIENIE
P
 owiedz:
● co lubisz jeść na śniadanie
● jak przyrządzić twoją ulubioną potrawę
● co ostatnio jadłaś / jadłeś w restauracji
● kto w twojej rodzinie zawsze nakrywa do stołu przed obiadem
● jak często jadasz słodycze
● że nie przepadasz za zupą rybną
● że nigdy jeszcze nie ugotowałaś / ugotowałeś zupy pomidorowej

w
 ww.engly.pl

ŻYWIENIE
Z
 apytaj swojego rozmówcę:
● co lubi jeść na kolację
● czy słodzi herbatę
● czy potrafi obierać ziemniaki
● kiedy ostatnio jadła / jadł jedzenie typu fast food
● czy kiedykolwiek piła / pił kawę
● czy chciałaby / chciałby się czegoś napić
● czy woli kurczaka czy indyka
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