
Monday, 23
rd

 March 

Class: 7A 

 
Student book p. 68 

A description of a journey. /Opis podróży/ 

 
Cele: 

- Potrafię napisać przebieg prawdziwej lub wymyślonej podróży. 

- Używam słów, za pomocą których wyrażam kolejność wydarzeń (first, then, next, after   

  that, finally). 

 

 

Słowniczek str. 124 

 

 

THINK: Do you like travelling? – Spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. 

 

READ OR LISTEN 

Przeczytaj /posłuchaj/ przykładowego opisu podróży.  

(Przypominam o możliwości pobrania nagrań z strony https://www.macmillan.pl/strefa-

ucznia.)  

Wykonaj ćwiczenie 1 – uporządkuj punkty w kolejności wydarzeń.  

 

 

Przeczytaj zdania z ALL CLEAR TIPS. Użyte są w nich słowa, które pozwalają 

uporządkować kolejność wydarzeń. Zastanów się, co one znaczą. 

/Skorzystaj ze słowników np. w internecie/ 

 

 

Wykonaj ćwiczenie 3 str.68 – Przeczytaj podany tekst i zaznacz właściwa słowa, tak 

aby powstał spójny i logiczny tekst. 

 

 

↓ 
 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Ćwiczenie 3 *– Przeczytaj tekst i uzupełnij opis podróży podanymi słowami. 
 

Zadanie dla chętnych 4**   

Przeczytaj pytania i odpowiedz na nie (ustnie) wykorzystując podane wyrażenia.  

Pamiętaj o właściwym czasie gramatycznym. 

Uzupełnij poniższy tekst podanymi wyrażeniami we właściwej formie i zaznacz właściwe słowa 

określające kolejność wydarzeń. 
 

 
Jeśli zrobicie pozostałe ćwiczenia z tej strony, zostanie to docenione. 



Obowiązkowa praca do napisania: 

Opisz przebieg prawdziwej lub wymyślonej podróży (60-120 słów).  

W swojej pracy uwzględnij: 

- dokąd i kiedy pojechałeś/-aś , 

- czy podróż była udana, 

- co wydarzyło się (np. nieplanowany postój, zgubiony bilet, niemiły współpasażer...), 

- jak zakończyła się ta podróż.  

 

Pamiętaj o użyciu słów: first, then, next, after that, finally. 

Praca musi być w czasie przeszłym! 

 

!!! To ma być opis podróży, sam przejazd np. z domu do babci/ na wakacje.  

Nie pisz, co robiłeś/-aś po dojechaniu na miejsce. 

 Zanim napiszesz przeczytaj jeszcze raz tekst z ćwiczeń 1 i 3 – to są przykładowe opisy 

podróży. 

 

O sposobie i terminie przesłania pracy dowiecie się w ciągu najbliższych dni. 

 

 

Powodzenia! 

M. Jaczyńska 

 

 


