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Lesson 1 Ćwiczenia - Powitanie, przedstawianie się, pożegnanie, zwroty grzecznościowe 

 

Ćwiczenie 1. (stopień trudności – łatwy – poziom podstawowy/średniozaawansowany niższy) 

Proszę obejrzeć krótką lekcję na temat powitań. Lektor przedstawia kilka najbardziej 

charakterystycznych zwrotów powitalnych i przy okazji zwraca uwagę na intonację (czyli „melodię 

języka”). Jest to przykład amerykańskiego angielskiego. Lektor zaczyna od zwrotów potocznych, czyli 

takich używanych wobec osób, które dobrze znamy, po czym przechodzi do bardziej oficjalnych  

powitań.  

http://www.youtube.com/watch?v=cQnD3qJiJPo&feature=related 

W klipie pojawia się nowy zwrot: How’ve you been? Co można przetłumaczyć jako: Co u Ciebie 

słychać? Jak leci? 

Ćwiczenie 2. (stopień trudności – stopień średniozaawansowany ) 

Proszę obejrzeć krótką lekcję na temat: How to greet somebody you haven’t seen for ages – czyli jak 

przywitać osobę, której nie widziało się od dawna. Jest to przykład brytyjskiego angielskiego. Osoby 

wypytują się nawzajem o to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. 

Pytanie 1. 

U kogo zaszły większe zmiany w życiu? 

http://www.youtube.com/watch?v=bPfU_Cch1Vc  

 

Pytanie 2. 

Wysłuchaj powyższej rozmowy jeszcze raz. Ułóż we właściwej kolejności poniższe punkty, odnoszące 

się do przebiegu rozmowy między mężczyzną (M - man) i kobietą (W - woman).  

 

a) M asks about W's job. 

b) W asks where M is living. 

c) W suggests meeting for a drink. 

d) W asks if M is still planning to be an actor. 

e) W greets M and asks about him in general. 

f) W asks about M's job. 

g) M  asks where W is living. 
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Pytanie 3. 

Uzupełnij poniższe luki. Ilość luk odpowiada ilości słów, które należy wpisać. 

Woman: Hey! ……………..   ………………….. ! Haven't seen you in ages! 

Man: Oh... all right yeah. 

Woman: ……………….  …….  ……….  …………   ……………….! You're looking really well! 

Man: Oh! You think so? Thanks... 

Woman: ………, ………… …………. ………..? 

Man: Well, you know, mustn't grumble. 

Woman: What have you been up to? Still working in that coffee shop? 

Man: Yeah...same one... 

Woman: Still trying to be an actor? 

Man: Well, yeah, you know... 

Woman: So Hollywood hasn't called in yet? 

Man: Not yet... 

Woman: Still living in...that ...er...little flat? 

Man: Yeah. Same one. 

Woman: Well, great. 

Man: …………  ………..  ………? You still there...working in the fast food place? 

Woman: No! Stopped that a long time ago! I'm working in the city now, financial industries! 

Man: Oh. ………….... Are you still sharing that house with all those other people? 

Woman: No way! I bought a big house with... four bedrooms, and a garden... the works. 

Man: Hmm...good for you. 

Woman: Listen! We should get together for a drink sometime! Catch up! 

Man: Yeah, I'd love to. 

Woman: Let's do it! Keep in touch then! 


