
 

 

TTThhheee   nnnaaammmeee   ooofff   ttthhheee   gggaaammmeee 

SSpprraawwddźź,,  ccoo  ppaammiięęttaasszz  zz  lleekkccjjii  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  zz  zzeesszzłłeeggoo  rrookkuu..  

TTyymm  rraazzeemm  nniiee  ddoossttaanniieesszz  jjeeddnnaakk  zzaaddaańń  ddoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa,,  aallee  ttoo  TTYY  

zzddeeccyydduujjeesszz,,  jjaakkiiee  zzaaddaanniiaa  bbęęddzziiee  rroozzwwiiąązzyywwaaćć  kkllaassaa..  JJeeśśllii  jjeesstteeśś  rreeaaddyy,,  

żżeebbyy  ppooddjjąąćć  wwyyzzwwaanniiee,,  ttoo  wweeźź  uuddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssiiee  „„TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  ggaammee””::    

PPrrzzyyggoottuujj  ggrręę  ppllaannsszzoowwąą  ((ffoorrmmaatt  AA44  lluubb  AA33))  oorraazz  3300  kkaarrtt  ddoo  ggrryy..  

WWiięękksszzoośśćć  ppóóll  nnaa  ppllaannsszzyy  ddoo  ggrryy  ppoowwiinnnnaa  ssiięę  wwiiąązzaaćć  zz  lloossoowwaanniieemm  jjeeddnneejj  kkaarrttyy  ddoo  ggrryy,,  

nnaa  kkttóórreejj  nnaappiisszzeesszz  zzaaddaanniiee..  KKiillkkaa  ppóóll  nnaa  ppllaannsszzyy  mmoożżeesszz  pprrzzeezznnaacczzyyćć  nnaa  iinnnnee  ppoolleecceenniiaa  

--  nnpp..  „„ttrraacciisszz  kkoolleejjkkęę””,,  „„pprrzzeessuuńń  ssiięę  ddwwaa  ppoollaa  ddoo  pprrzzoodduu””  iittpp..  ((oocczzyywwiiśścciiee  ttee  ppoollaa  

rróówwnniieeżż  ooddppoowwiieeddnniioo  oozznnaacczz  ii  ppooddppiisszz  ww  jjęęzzyykkuu  aannggiieellsskkiimm))..    

ZZaaddaanniiaa,,  kkttóórree  nnaappiisszzeesszz  nnaa  kkaarrttaacchh  ddoo  ggrryy  mmaajjąą  sspprraawwddzzaaćć  zznnaajjoommoośśćć  ppooddaannyycchh  

zzaaggaaddnniieeńń  zz  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  ((lliissttęę  zzaaggaaddnniieeńń  zznnaajjddzziieesszz  nnaa  nnaassttęęppnneejj  ssttrroonniiee))..  

    

RRooddzzaajj  zzaaddaańń  zzaalleeżżyy  jjuużż  wwyyłłąącczznniiee  oodd  CCIIEEBBIIEE,,  mmooggąą  ttoo  bbyyćć::    

��  zzddaanniiaa  zz  lluukkąą  bbeezz  ppooddppoowwiieeddzzii,,    

��  zzddaanniiaa  zz  lluukkąą  zz  cczztteerreemmaa  ooppccjjaammii  ddoo  wwyybboorruu,,    

��  zzddaanniiaa  zz  lluukkąą  ii  wwyyrraazzeemm  ww  nnaawwiiaassiiee,,  kkttóórryy  nnaalleeżżyy  ooddppoowwiieeddnniioo  ooddmmiieenniićć,,    

��  zzddaanniiaa  zz  iissttoottnnyymm  bbłłęęddeemm  jjęęzzyykkoowwyymm,,  kkttóórryy  nnaalleeżżyy  ppoopprraawwiićć,,  

��  zzddaanniiaa  zz  lluukkąą  ii  nnpp..  ppiieerrwwsszząą  ii  oossttaattnniiąą  lliitteerrąą,,  bbrraakkuujjąącceeggoo  wwyyrraazzuu,,    

��  uukkłłaaddaanniiee  zzddaanniiaa//ppyyttaanniiaa//pprrzzeecczzeenniiaa  zz  ppooddaannyycchh  wwyyrraazzóóww,,    

��  rreebbuuss  --  oobbrraazzkkoowwyy  lluubb  ww  ppoossttaaccii  ddeeffiinniiccjjii  nnpp..  „„iitt’’ss  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo......,,  iitt’’ss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt......””,,  

��  ttrraannssffoorrmmaaccjjee  --  nnpp..  zzaammiieeńń  ppooddaannee  zzddaanniiee  oozznnaajjmmuujjąąccee  nnaa  ppyyttaanniiee,,    

      zzaammiieeńń  ppooddaannee  zzddaanniiee  nnaa  cczzaass  PPrreesseenntt  SSiimmppllee,,  PPaasstt  SSiimmppllee  iittpp..  iittdd..    



  

KKrryytteerriiaa  oocceennyy  pprraaccyy  kkoonnkkuurrssoowweejj::  

 

 

��  uummiieejjęęttnnoośśćć  zzaassttoossoowwaanniiaa  ww  zzaaddaanniiaacchh  wwyymmiieenniioonnyycchh  zzaaggaaddnniieeńń  jjęęzzyykkoowwyycchh  

��  kkrreeaattyywwnnoośśćć  ii  rróóżżnnoorrooddnnoośśćć  zzaaddaańń    

��  ppoozziioomm  ttrruuddnnoośśccii  pprrzzyyggoottoowwaannyycchh  pprrzzyykkłłaaddóóww    

��  ppoopprraawwnnoośśćć  --  rrooddzzaajj  ii  iilloośśćć  eewweennttuuaallnnyycchh  bbłłęęddóóww  

��  uummiieejjęęttnnoośśćć  wwyyjjaaśśnniieenniiaa  sswwooiicchh  zzaaddaańń    

��  eesstteettyykkaa  pprraaccyy  

  

  

  

  

��TTeerrmmiinn  ooddddaawwaanniiaa  pprraacc::    

          1199..1111..22002211  rr..  

  

  

  

ZZaaggaaddnniieenniiaa  ddoo  kkaarrtt  
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��  DDaayyss  ooff  tthhee  wweeeekk,,  mmoonntthhss  aanndd  sseeaassoonnss  

��  TThhiinnggss  wwee  ddoo  eevveerryy  ddaayy  

��  FFrreeee  ttiimmee  aaccttiivviittiieess  

��  UUssiinngg  ccoommppuutteerr  

��  AAnniimmaallss  aanndd  tthheeiirr  ppaarrttss  ooff  tthhee  bbooddyy  

��  SSppoorrttss  aanndd  wwoorrkkoouutt  

��  FFoooodd  aanndd  hhooww  iitt  ttaasstteess  

��  HHoolliiddaayy  aaccttiivviittiieess  

��  NNuummbbeerrss  11--110000  

��  TTeelllliinngg  tthhee  ttiimmee  

��  CCzzaassoowwnniikk  ““bbyyćć””  ((ttoo  bbee::  aamm  //  aarree  //  iiss))  

��  PPrreesseenntt  SSiimmppllee    

  ((nnpp..  II  hhaavvee  lluunncchh  aatt  1111::0000  oo’’cclloocckk,,    

  II  ddoonn’’tt  lliikkee  oonniioonn..))  

��  PPrreesseenntt  CCoonnttiinnuuoouuss    

  ((nnpp..  II’’mm  ppllaayyiinngg  FFrriissbbeeee..))  

��  ""hhaavvee  ggoott""  ((nnpp..  IItt’’ss  ggoott  bbiigg  tteeeetthh..))  

��  ""ccaann//  ccaann''tt""  ((nnpp..  II  ccaann  rroolllleerrbbllaaddee..))  
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��  TThhee  aallpphhaabbeett  

��  NNuummbbeerrss  11--110000  

��  CCllaassssrroooomm  oobbjjeeccttss  

��  AAddjjeeccttiivveess  ddeessccrriibbiinngg  ppeeooppllee  

��  CCoouunnttrriieess  

��  PPoosssseessssiioonnss  

��  CCllootthheess  

��  FFaammiillyy  hhaaiirr    

��  AAccttiivviittiieess,,  aaddvveennttuurree  aaccttiivviittiieess  

��  FFoooodd  ((ffrruuiitt,,  vveeggeettaabblleess))  

��  TTiimmee  ,,  ffrreeee  ttiimmee    

��  DDaaiillyy  rroouuttiinnee  

��  PPllaacceess  iinn    aa  ttoowwnn  

��  PPeerrssoonnaall  pprroonnoouunnss  

��  PPrreesseenntt  ssiimmppllee::  vveerrbb  bbee::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  

  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  AArrttiicclleess::    aa//aann//zzeerroo  aarrttiiccllee  

��  PPoosssseessssiivvee    aaddjjeeccttiivveess  

��  TThhiiss,,  tthhaatt,,  tthheessee,,  tthhoossee  

��  VVeerrbb  hhaavvee  ggoott//hhaass  ggoott::    aaffffiirrmmaattiivvee,,  

  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  VVeerrbb  ccaann::    aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  CCoouunnttaabbllee  aanndd  uunnccoouunnttaabbllee  nnoouunnss  

��  TThheerree  iiss//tthheerree  aarree,,  tthheerree  iissnn’’tt//tthheerree  aarreenn’’tt  

��  PPrreesseenntt  ssiimmppllee::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  

  qquueessttiioonnss  

��  PPrreesseenntt  ccoonnttiinnuuoouuss::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  

  qquueessttiioonnss  
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��  CCoouunnttrriieess  aanndd  ccoonnttiinneennttss  

��  SSeeaassoonnss  aanndd  wweeaatthheerr  

��  HHoouussee  aanndd  ggaarrddeenn  

��  PPrreeppoossiittiioonnss  ooff  ppllaaccee  

��  RRoooommss  iinn  aa  hhoouussee  

��  SSppoorrttss,,  ssppoorrttss  eeqquuiippmmeenntt  

��  HHoouusseehhoolldd  cchhoorreess  

��  EEaattiinngg  hhaabbiittss  

��  PPllaacceess  iinn  aa  sscchhooooll,,  sscchhooooll  oobbjjeeccttss,,  

  bbeehhaavviioouurr  aatt  sscchhooooll  

��  SShhooppss  

��  MMeeaannss  ooff  ttrraannssppoorrtt  

��  TTeelleevviissiioonn  aanndd  ootthheerr  mmeeddiiaa  

��  SSppoorrttiinngg  eevveennttss,,  ppllaacceess  aanndd  ppeeooppllee  

��  MMoonntthhss  ooff  tthhee  yyeeaarr  

��  OOrrddiinnaall  nnuummbbeerrss  

��  LLaannddssccaappee    

��  CCaammppssiittee  

  

��  VVeerrbb  bbee::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  VVeerrbb  hhaavvee  ggoott  //  hhaass  ggoott::    aaffffiirrmmaattiivvee,,  

  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  RReegguullaarr  aanndd  iirrrreegguullaarr  ccoommppaarraattiivvee  

  aaddjjeeccttiivveess  

��  RReegguullaarr  aanndd  iirrrreegguullaarr  ssuuppeerrllaattiivvee  

  aaddjjeeccttiivveess  

��  PPrreesseenntt  ssiimmppllee,,    aaddvveerrbbss  ooff  ffrreeqquueennccyy,,    

  wwhh  --qquueessttiioonnss  

��  PPrreesseenntt  ccoonnttiinnuuoouuss::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  

  qquueessttiioonnss,,  wwhh  --qquueessttiioonnss  

��  MMuusstt  aanndd  mmuussttnn’’tt  

��  PPaasstt  tteennssee::  vveerrbb  bbee  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  

  qquueessttiioonnss  

��  PPaasstt  tteennssee  rreegguullaarr  //  iirrrreegguullaarr  vveerrbbss  

  aaffffiirrmmaattiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss  

��  FFuuttuurree  wwiitthh  bbee  ggooiinngg  ttoo::  aaffffiirrmmaattiivvee,,  

  nneeggaattiivvee,,  qquueessttiioonnss,,  wwhh  --qquueessttiioonnss  
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��  --  jjoobbss  aanndd  jjoobb  aaccttiivviittiieess  

��  --  wwoorrkkppllaacceess  

��  --  oobbjjeeccttss  iinn  tthhee  hhoouussee  

��  --  ssttaaggeess  ooff  lliiffee  aanndd  lliiffee  eevveennttss  

��  --  sscchhooooll  lliiffee  

��  --  aanniimmaallss  

��  --  mmeeaallss  

��  --  kkiittcchheenn  eeqquuiippmmeenntt  

��  --  iillllnneesssseess  

��  --  uussiinngg  ccoommppuutteerrss  

��  --  aaddvveennttuurree  aanndd  eeccoo--ffrriieennddllyy  aaccttiivviittiieess  

  



��  --  ""HHaavvee  ttoo""  

��  --  PPrreesseenntt  SSiimmppllee    

��  --  PPrreesseenntt  CCoonnttiinnuuoouuss  

��  --  FFuuttuurree  SSiimmppllee  

��  --  ccoommppaarraattiivvee  aanndd  ssuuppeerrllaattiivvee  aaddjjeeccttiivveess  

��  --  PPaasstt  SSiimmppllee    

��  --  PPrreesseenntt  PPeerrffeecctt  
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��  TTyyppeess  ooff  ffiillmmss  aanndd  ffiillmm--mmaakkiinngg  

  vvooccaabbuullaarryy  

��  DDeessccrriibbiinngg  aappppeeaarraannccee    

��  PPaatttteerrnnss  aanndd  mmaatteerriiaallss  

��  CCrriimmee  aanndd  ccrriimmiinnaallss  

��  HHoolliiddaayy  aaccttiivviittiieess  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  

��  AAsskkiinngg  tthhee  wwaayy  

��  BBuuyyiinngg  ttiicckkeettss  ffoorr  ppuubblliicc  ttrraannssppoorrtt  

��  SShhooppppiinngg  aanndd  pprroommoottiioonnss,,    

  ttyyppeess  ooff  sshhooppss,,    

��  BBuuyyiinngg  aanndd  ppaayyiinngg  ffoorr  tthhiinnggss,,    

  mmoonneeyy  aanndd  ppaayymmeennttss,,    

  ddeessccrriibbiinngg  pprroodduuccttss  

��  SSppoorrttss  rruulleess  aanndd  ccoommppeettiittiioonnss  

��  OOrrddeerriinngg  ffoooodd  aatt  aa  rreessttaauurraanntt  

  

  

  

  

��  PPrreesseenntt  ssiimmppllee,,  PPrreesseenntt  ccoonnttiinnuuoouuss  

��  PPaasstt  ssiimmppllee,,  PPaasstt  ccoonnttiinnuuoouuss  

��  UUsseedd  ttoo  

��  PPrreesseenntt  ppeerrffeecctt  

��  FFuuttuurree  ssiimmppllee,,  bbee  ggooiinngg  ttoo  

��  AAddjjeeccttiivveess  ((ccoommppaarraattiivvee,,  ssuuppeerrllaattiivvee,,  

  aass......aass,,    ttoooo......,,  ......  eennoouugghh))  

��  AAddvveerrbbss  

��  SShhoouulldd  //  sshhoouullddnn’’tt  

��  CCaann,,  ccaann’’tt  //  ccoouulldd,,  ccoouullddnn’’tt  

��  MMuusstt  //  hhaavvee  ttoo  //  mmuussttnn’’tt  //  ddoonn’’tt  hhaavvee  ttoo  

��  FFiirrsstt  ccoonnddiittiioonnaall  ((iiff  ......,,  ......  WWiillll  ......))  

��  MMuucchh  //  mmaannyy  //  aa  lloott  ooff  //  aa  ffeeww  //  aa  lliittttllee  

��  WWoouulldd  lliikkee  ttoo  

��  PPaassssiivvee  vvooiiccee  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHaavvee  ffuunn  aanndd  ppoolliisshh  yyoouurr  EEnngglliisshh!!  ��☺☺  


