
Topic: Making a (FORMAL /INFORMAL) request- 

                               zwracanie się z prośbą 

 
1. Read the messages from Ex2. What kind of messages are they?- 

choose from Ex1 

2. Do Ex 3 and 4 
3. Study the box from Ex 5- zapisz do zeszytu ważne zwroty! 

         
        INTRODUCE THE TOPIC -WSTĘP do tematu 

I had a great time at the race, although it was cold. 
I really enjoyed meeting the runners. 
 

      MAKING FORMAL polite REQUESTS - UPRZEJME FORMALNE PROŚBY 

  If you would like a photo, could you please email me? 

  Jeśli chciałbyś  zdjęcie, czy mógłbyś napisać do mnie? 
 

   Would you mind keeping them in your house? 
   Czy mógłbyś przechować je przez kilka dni? 

 
   If it's OK with you, could we meet at the weekend? 

  Jeśli nie masz nic przeciwko, czy moglibyśmy spotkać się w weekend? 

 
     Would it be possible to see you tomorrow? 

   Czy byłoby możliwe spotkać się jutro? 
 

     Let me know if that's OK. 
   Daj znać czy ci to odpowiada. 

 
      HOW TO THANK -PODZIĘKOWANIA 

 Thanks for your present / inviting me. 
 Just a quick note to thank you for sending me a present. 

    Chciałem tylko krótko podziękować za przesłanie prezentu. 
 

4. Do Ex 6 in your notebook 
 

      5.Translate in your notebook. Use the expressions above. 

 
         a). Jeśli nie masz nic przeciwko, czy mógłbym do ciebie zadzwonić jutro? 

         b). Czy mógłbyś wysłać mi pocztówkę? 
c). Dobrze się bawiłem na obozie, chociaż brakowało nam jedzenia. 

d). Jeśli chciałbyś pocztówkę, czy mógłbyś podać mi swój adres? 
        e). Naprawdę podobało mi się spanie w namiocie. 

 
6. Watch the videos. Write more FORMAL REQUESTS and some INFORMAL 

REQUESTS (zapisz inne zwroty wyrażające prośby formalne- przetłumacz oraz 
zapisz zwroty wyrażające prośby nieformalne) 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XpBvlUj9jdA 

        https://www.youtube.com/watch?v=zJkn01OaIm8 

https://www.youtube.com/watch?v=XpBvlUj9jdA
https://www.youtube.com/watch?v=zJkn01OaIm8


 

 

  Topic: Writing about a past event 
 

    Ex 7 p 67 (book) 
 

     Write a note to your friend. Include 3 paragraphs.- (150-170 words) 
 

( Brałeś udział w wydarzeniu sportowym np. meczu. Napisz notatkę do kolegi 
według podanych akapitów. Użyj zwrotów z ćw 5.  W paragrafie 2- napisz: 

przeciwko komu graliście, jaki był wynik , jak zareagował trener itp. Użyj 
słownictwa sportowego tj ćw 5 str 65 oraz słów z filmu z poprzedniej lekcji 

które były do tłumaczenia) 
 

 Topic: Revision-unit 5 
  

 

1. Watch this to revise the future: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4Ae7O57Itu8 

 https://www.youtube.com/watch?v=2LSBme2M4Qo 
 

2. Do this task online (check your answers): 
 

 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/future.htm 

 
             

 
 

2.Do Ex 1-6 p.68 in your notebook (only your answers) 
 

3.Workbook p. 59-61 

 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ae7O57Itu8
https://www.youtube.com/watch?v=2LSBme2M4Qo
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/future.htm

