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Pracujcie w parach. Zareagujcie na następujące wtrącenia egzaminatora:

 Egzaminujący:  Well, you see, I can’t travel by car as I su� er from bad travel sickness.

 Zdający:   

 Egzaminujący:  Could we avoid travelling at night, which I really hate?

 Zdający:   

 Egzaminujący:  How long, do you think, the journey will take?

 Zdający:   

 Egzaminujący:  Do I get any discounts on sightseeing attractions as a student?

 Zdający:   

 Egzaminujący:  I’m afraid I’m not into visiting museums or art galleries …

 Zdający:   

 Egzaminujący:   It would be fantastic to have two or three hours for shopping, I really need to but some souvenirs 
for family and friends.

Zdający:   
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Pracujcie w parach. Zastanówcie się, do ilu chmurek odniósł się, a ile z nich rozwinął Kacper w zadaniu 1, 
gdy wypowiadał się bez przygotowania. Oceńcie odpowiedź Kacpra, zaznaczając odpowiednie pola 
w poniższej tabeli. Następnie wysłuchajcie oceny eksperta i porównajcie ją z Waszą.
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Pracujcie w parach. Do czterech kwestii podanych w chmurkach w zadaniu egzaminacyjnym 1 dopiszcie 
pytania w języku polskim, które ułatwiłyby zdającemu realizację zadania.

Pracuj indywidualnie. Przygotuj się do omówienia po angielsku dwóch wybranych chmurek 
z zadania egzaminacyjnego 1. Twoja wypowiedź powinna być jak najbardziej rozwinięta. 
Możesz korzystać z podpowiedzi zawartych w pytaniach, które przygotowaliście w ćwiczeniu 3.

Następnie odgrywajcie w parach rozmowę egzaminacyjną, ograniczając się do omówienia dwóch 
wybranych przez zdającego chmurek. Zadaniem osoby odgrywającej rolę egzaminującego jest zadanie 
przynajmniej trzech dodatkowych pytań z prośbą o przedstawienie szczegółów danego zagadnienia 
lub szersze omówienie danej kwestii.

Przeczytaj zapis odpowiedzi innego zdającego. Czy poruszył on wszystkie kwestie 
podane w chmurkach w zadaniu egzaminacyjnym 1? Jeśli nie, wskaż, czego zabrakło w tej odpowiedzi.

 Zdający:  I think we should go to Gdańsk and Sopot.
 Egzaminujący:  Are there any beaches there?
 Zdający:  Yes, there are.
 Egzaminujący:  Where else could we go?
 Zdający:  I think to Toruń. 
 Egzaminujący:  What can we do there?
 Zdający:  We can go for a walk, and special museum where you can make cakes.
 Egzaminujący:  Cakes? What kind of cakes?
 Zdający:  Special cakes which you make with your own hands. 
 Egzaminujący:  How do you want to travel? 
 Zdający:  By car.
 Egzaminujący:  But I don’t feel good in a car. 
 Zdający:  (hesitation) Sorry. (silence)
 Egzaminujący:  Is that all?
 Zdający:  Yes.

W ćwiczeniu 5 rozwiń wypowiedzi, które tego wymagają. 
Dodaj brakujące informacje lub doprecyzuj odpowiedzi.
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 * Ćwiczenia znajdujące się w materiale � lmowym na DVD.


