Fragment

Część V W podróży

1
W tej lekcji rozmawiamy o codziennych podróżach. Poznamy różne środki transportu i sposoby
przemieszczania się. Dowiemy się też, jak zapytać o czas trwania podróży.
Ćwiczenie 1
Słuchaj i powtarzaj nowe słowa i zwroty.
zadać pytanie
to ask a question
podróżować
to travel
jak długo
how long
wsiąść do pociągu to take a train
Zabiera około 40
It takes about 40
minut.
minutes.
Ćwiczenie 2
Słuchaj dialogu.

-

2
pociągiem
jak daleko
blisko
pieszo
autobusem
Nie lubię ich.

by train
how far
close
on foot
by bus
I don’t like them.

How do you travel? – Jak podróżujesz?

3

I’d like to ask you a question. How do you travel to work every day?
I always go by train. I take the train from Victoria Station and go to Epsom.
How long does it take?
It takes about 40 minutes so it’s not very long.
And how far is the office from the station?
It’s very close so I go there on foot.
Why don’t you go by bus? The buses from London are very comfortable.
I don’t like them. They’re often crowded and late.
Yes, but I prefer magazines.
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Fragment
4
W dialogu zastosowane zostały zaimki osobowe w dopełnieniu, czyli zaimki stosowane po czasowniku, np.
I don’t like them. – Nie lubię ich. lub po przyimku, np. I want to talk to him. – Chcę z nim porozmawiać.

Ćwiczenie 3
Słuchaj i powtarzaj formy zaimków w dopełnieniu.
mnie, mi, mną, itd.
me
nas, nam, nami, itd.
ciebie, tobie, tobą, itd.
you
was, wam, wami, itd.
jego, jemu, nim, itd.
him
ich, im, nimi, itd.
ją, jej, nią, itd.
her

5
us
you
them
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