
Temat 17: Vocabulary: Making friends. Wprowadzenie słownictwa: zwroty związane  

z życiem towarzyskim. 

 

Hello  How are you today? 

Let’s learn new vocabulary! 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.29) poniższych zwrotów i powtórz je za nagraniem. 

arrive early – przyjeżdżać wcześnie 

be late – spóźniać się 

be polite – być miłym, uprzejmym 

be rude – być niegrzecznym 

bring a present – przynosić prezent 

click your fingers – pstrykać palcami 

interrupt a conversation – przerywać rozmowę 

jump a queue – wepchnąć się poza kolejką 

kiss a stranger – pocałować nieznajomwgo 

point – wskazywać  

shake hands – uścisnąć sobie dłonie 

take off your shoes – zdejmować buty 

tell jokes – opowiadać żarty 

 

 

2. Na podstawie powyższych zwrotów wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze strony 50 w ćwiczeniach. 

Spróbuj uzupełnić również zadanie 4. 

 

3. Posłuchaj Magdy i Adama (nagranie 2.30) i odpowiedz na pytanie: 

Who has Adam shaken hands with? (Komu Adam uścisnął dłoń?) 



Temat 18: Reading: a travel guide – Cultural intelligence. Artykuł na temat zasad 

postępowania w odmiennych kręgach kulturowych. 

 

Have you ever been abroad? Which countries have you been to? What cultural differences did 

you notice? 

 

1. Przeczytaj i posłuchaj (nagranie 2.31) tekst Cultural intelligence, który znajduje się  

na stronie 87 w podręczniku. 

 

What is cultural intelligence? (Czym jest inteligencja kulturowa?) 

 

2. Wypisz słówka, których nie rozumiesz z artykułu i przetłumacz je. 

 

3. Przeczytaj artykuł ponownie. Wykonaj zadanie 1 ze strony 87. Połącz nagłówki 1-4  

z paragrafami A-D. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

4. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania do tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

a) What should you do when you meet someone for the first time in Germany? 

b) In which country is ok to be late? 

c) Where mustn’t you eat with your hands? 

d) What topic of conversation is unacceptable at meals in France? 

 

 

 

 

 



Temat 19: Grammar: obligation, prohibition and advice. Stosowanie czasowników 

modalnych (must, mustn’t, have to, should, shouldn’t). 

 

1. Przeczytaj poniższe informacje o stosowaniu czasowników modalnych. 

Obligation – obowiązek, zobowiązanie 

MUST i HAVE TO – stosujemy, aby powiedzieć, że ktoś musi coś zrobić. 

MUST – wyrażamy silną chęć zrobienia czegoś. 

I must see this film! – Muszę zobaczyć ten film! (bardzo mi na tym zależy). 

HAVE TO – mówimy o obowiązkach nałożonych na nas przez inne osoby. 

We have to read books at school. – Musimy czytać książki w szkole (tak nam każą 

nauczyciele). 

Prohibition – zakaz 

MUSTN’T – używamy, gdy mówimy, że nie wolno czegoś robić lub coś zakazujemy. 

You mustn’t be late for school! – Nie wolno ci się spóźniać do szkoły. 

Advice – rada 

SHOULD – stosujemy, gdy chcemy komuś coś doradzić, albo prosimy o radę. 

You should eat more fruit – Powinieneś jeść więcej owoców. 

 

Więcej informacji na temat stosowania powyższych czasowników modalnych znajdziesz  

w podręczniku na stronie 94. 

 

2. Wykonaj zadania 2, 3 i 4 ze strony 52 w ćwiczeniach. Uzupełnij również zadania 7 i 8  

ze strony 53. 

 


