
Topic: Speculation (przypuszczenie)- modal verbs/book 

p.76 
 
Copy into your notebook: 

 a tree tent – namiot podwieszany na drzewie 

 a hanging tent- namiot wiszący 

 a loo- toaleta 

 

   SPECULATING-  expressing my opinion 

 

It can't be easy to stand up in them.               -  W nich z   

                                                        całą pewnością nie.. 

 

They must be expensive.                               -   One muszą   
                                                                           być.... 

 

They could be really unconfortable.             -    One mogą   

                                                                             być...     / 

         may                                                                                  
                                                         prawdopodobnie są.... 
         might 

 

   Czasowników modalnych  can't/ must/could/may/might 
+ bezokolicznik używamy by wyrazić swoje przypuszczenie 

odnośnie teraźniejszości i przyszłości 

  np. gdy jesteśmy o czymś przekonani (can't/must) lub gdy 

coś podejrzewamy (could/may/might) 

 

Ex 4/5 p.76 (book) 

 

 

Topic: Modals of deduction- exercises 

 

Watch: 

https://www.youtube.com/watch?v=pItM0VyOiyY 

 

Book p. 127 ex 1/2 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pItM0VyOiyY


Topic: Confusing words/ book p.77 

 

 Watch: https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE 

 

CONFUSING WORDS- często mylone słowa 

 

Write: 

 
to go on an excursion/trip- jechać na wycieczkę 

              a journey – wyjechać w podróż 

              (a) tour- ruszyć w trasę 

               a guided tour- wybrać się na wycieczkę objazdową   

                                      z przewodnikiem 

               a voyage-  wyjechać w podróż morską 

during your travels- podczas swoich podróży 

 

to travel - podróżować 
UWAGA! Travel używamy najczęściej jako czasownika! 
                 Travels jako rzeczownik oznacza podróże /zwiedzanie (przez        

                 dłuższy czas) 

 Have a safe journey/trip!- Bezpiecznej podróży! 

 Bon voyage!   

Translate: 

1. My być może pojedziemy na wycieczkę do muzeum. 

2. On wyjechał w podróż do Londynu. 

3. Podczas naszych podróży zwiedziliśmy całą Afrykę. 

4. Jeśli zbierzemy wystarczająco dużo pieniędzy, wyjedziemy 

w podróż morską. 

5. Nasz zespół nie wyruszy w trasę jeśli będzie zimno. 

 
Do ex 7 and 8 p. 77 in your notebook. 

 

 

 

Topic: Jess lives the dream-listening/ book p.77 

 
blind people- niewidomi 

to realise- uzmysłowić sobie 

 
Look at the picture. What do you think is happening? 

              (use: might, may, can't, must) 



     It might be a sailing holiday. 

     The girl could …. 

     The woman may/ must …. 
  

Ex 2/3/4 p. 77 
     Listen to Nick- What does he do? (CD 2.41) 

     Listen again- do ex 3 (true/false) (CD 2.42) 
     Listen again- do ex 4 

 
Ex 5 p. 77 

     Listen to Jess's story (2x) (CD 2.43) 
     Make notes and answer the questions from ex5 in your notebook. 

     Write your own sentences (5) to answer this question: 
 

   Why is this sort of holiday important for blind people? (use:may, 
could)Example: It might help them to make friends. 

 

 
Topic: Workbook exercises 
 

Exercises: p.68-69 
 

 

 
 


