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Lesson 1 Ćwiczenia  

czasownik “być” czas teraźniejszy i przeszły,  

dane osobowe, 

zwroty grzecznościowe- Czy może Pan/Pani powtórzyć …? 

 

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

Utwórz poprawne pytania na podstawie podanych wyrazów, dokonując odpowiednich zmian. 

 

W czasie teraźniejszym: 

Przykład:  (she/ name)  – What’s her name? 

1. (what / you / surname) ……………………………………… ? 

2. (they / British) ……………..………………………………….. ? 

3. (where / you / from) …................................................................? 

4. (how old / your children) ………………………………………? 

5. (you / married) ………………………………………………….? 

 

W czasie przeszłym: 

Przykład:  (she/ name)  – What was her name? 

1. (when /you / born) ……………………………………………….? 

2. ( you / at work / yesterday) ……………………..……………….? 

3. (why /  the delivery / late) ………………….…………………….? 

4. (they / on time) ……………………………………………………? 

5. (why / she / rude to you) …………………………………………? 

 

W czasie przyszłym: 

Przykład:  (when / she/ at work)  – When will she be at work? 

1. (when /  you / at home) ……………………………………………? 

2. (they /  here /  tomorrow) ………………………………………….? 

3. (you / in Barcelona / next week) …………………………………...? 

4. (it / cold / this weekend) ……………………………………………? 

5. (what time / he / in the office tomorrow) …………………………?  
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Ćwiczenie 2. (stopień trudności – stopień średniozaawansowany ) 

Proszę obejrzeć krótką lekcję na temat: How to ask someone to repeat something – czyli jak poprosić o 

powtórzenie. Jest to przykład brytyjskiego angielskiego 

http://www.youtube.com/watch?v=6WpIK1X6BAY 

 

Pytanie 1.  

What is the man looking for? 

 

Pytanie 2. 

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

Man: (Mumbling sth – mówi coś niewyraźnie) 

Woman: I’m …………….., I didn’t quite …………… that. 

Man: (Mumbling) 

Woman: ……………… you …………. that again? 

Man: (Mumbling “Green pen, see it anywhere?”) 

Woman: I’m sorry… er I still didn’t ………….  ……………... 

Man: (Trying very hard but still mumbling) 

Woman: Could you say  ………….  ………… ? 

Man: (slightly frustrated and mumbling again) 

Woman: One more time? 

Man: (Mumbling) 

Woman: No. Sorry ……………….. 

Man: (Mumbling) 

Woman: Look! I ………….  ……………...  a word you’re saying. 

Man: I said “……………  you …………..  a green… pen.” Oh, there it is! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6WpIK1X6BAY

