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Jak korzystać z e-fiszek?

    E-fiszki  przeznaczone  są  do  wygodnego
przeglądania  na  urządzeniach elektronicznych.  Duża
czcionka  zapewnia  wygodne  użytkowanie  i  uczenie
się  nawet  za  pośrednictwem  smartfona.  By  móc
wygodnie  uczyć  się  języka  angielskiego niezależnie
od miejsca, w którym się znajdujesz, pobierz e-fiszki
poprzez telefon lub tablet i przeglądaj plik pdf wtedy,
kiedy masz na to ochotę – jadąc autobusem, siedząc w
poczekalni czy na dworcu. Dzięki temu czas, który w
takich  sytuacjach  niezmiernie  się  dłuży,  zostanie
wykorzystany z pożytkiem. 

          E-fiszki zawierają karty z słówkami, frazami i
zadaniami.  Zbudowane  są  w  podobny  sposób  –
zawierają treść angielską,  polską i  obrazek.  Słowa i
zwroty w języku polskim znajdują się nad obrazkiem,
w języku angielskim – pod obrazkiem. W przypadku
zadań  nad  obrazkiem  znajdują  się  polecenia,  pod
obrazkiem -  odpowiedzi.  By  korzystać  z  fiszek  we
właściwy sposób,  przesuwaj  plik  pdf  powoli  w taki
sposób, by przeczytać najpierw treść nad obrazkiem.
Postaraj  się  samodzielnie  odgadnąć  odpowiedź,  a
następnie  sprawdź  ją,  przesuwając  plik  dalej  i
odczytując  odpowiedź  pod  obrazkiem.  Co  pewien
czas wracaj do e-fiszek i sprawdzaj, czy znasz już na
pamięć wszystkie prawidłowe odpowiedzi.



Zadanie: Sprawdź, czy znasz słowa i
zwroty niezbędne na lotnisku:

lotnisko

airport



lot

flight



dowód osobisty

identity card (ID card)



paszport

passport



bagaż

baggage / luggage



bagaż podręczny

hand luggage



bagaż rejestrowany

checked luggage



Lot 123 jest opóźniony

Flight number 123 is
delayed



Proszę przejść do bramy
numer 12

Please go to gate
number 12



Zadanie: Uzupełnij luki w zdaniach
wybranymi wyrazami podanymi poniżej, a
następnie postaraj się przetłumaczyć całe

zdania:

information desk
cancelled

liquids
safe

devices
airport restaurant

hand luggage
help

boarding pass



The limit for your
_______________ is 5 kilos

hand luggage 



You must show your passport
and a _______________ at

the check-in point

boarding pass 



I don’t remember the number
of my flight. I must go to the

_______________

information desk



I’m sorry, but your flight to
Rome is_______________. The
next one is tomorrow at 12:00

cancelled



Have a_______________
flight!

safe



Thank you for your
_______________

help



Zadanie: Połącz wyrazy z kolumny A z
wyrazami z kolumny B tak aby utworzyły

sensowne wyrażenia. 

A                                           B
1. duty-free                          a. objects
2. boarding                           b. point
3. sharp                                c. officer
4. hand                                  d. pass
5. check-in                            e. zone
6. security                              f. reclaim
7. customs                             g. devices
8. baggage                             h. luggage
9. electronic                           i. desk
10. information                      j. gate

ODPOWIEDZI: 1e, 2d, 3a, 4h, 5b, 6j, 7c, 8f, 9g, 10i



Zadanie: Przeczytaj dialog i wskaż na
znajdujących się na dole obrazkach

wyrażenia zaznaczone na szaro.

Customs officer: Good morning, please put all 
metal objects into this container. You also have to take
all electronic devices out of your bag.
Mrs. Brown: Here you are. Anything else?

Customs officer: Yes, the liquid you are 
carrying in your bag is prohibited. I need to put it in 
the trash bin.
Mrs. Brown: Ohh it’s just a bottle of water...

Customs officer: I’m sorry you can’t have any 
liquids over 100ml with you. It’s the policy.
Mrs. Brown: That’s fine, I’ll buy something on the
plane.



Jeśli chcesz wiedzieć więcej...



Jeśli  chcesz  poznać  szeroki  zakres  słów  i  zwrotów  niezbędnych
podczas  podróży  zagranicznych,  a  także  skorzystać  z  wielu
różnorodnych ćwiczeń utrwalających wiadomości, zapraszamy Cię do
zdobywania wiedzy z samouczkiem "Angielski w podróży". Jego cena
sugerowana przez wydawnictwo to tylko 2 zł!  Powyższe,  pomocne
podczas pobytu na lotnisku fiszki stanowią jedynie niewielki fragment
wiadomości zawartych w samouczku. „Angielski w podróży” stanowi
must have każdego, kto chce doskonale poznać słownictwo związane
z podróżowaniem; zawiera on działy:  na lotnisku,  w samolocie,  na
dworcu,  w komunikacji  miejskiej.  Samouczek  przyda  się  nie  tylko
turystom,  stanie  się  doskonałą  pomocą  także  dla  maturzystów  i
studentów przygotowujących się do egzaminów. Autorka, Katarzyna
Frątczak,  ze  swadą  wspomina  w nim swoje  własne  doświadczenia
podróżnicze, przeprowadza nas przez niuanse słownictwa i przybliża
najbardziej  niezbędne  w  danych  sytuacjach  frazy.  Dzięki
samouczkowi poradzimy sobie podczas każdej  podróży. Samouczek
zapozna nas nie tylko z teorią podróżowania. Dzięki niemu sami także
wyruszymy w językową podróż i na rozmaite sposoby przećwiczymy
wszystkie wyrażenia niezbędne za granicą. Ciekawostki podróżnicze,
teoria  oraz  praktyka  przygotowane  są  w  sposób  różnorodny  i
absorbujący  uwagę  czytelnika.  Zagadnienia  opracowane  są  tak,  by
angażować  wszystkie  zmysły  uczącego  się,  a  tym  samym  bardzo
dobrze utrwalić wiedzę. 

"Angielski w podróży" zawiera barwnie opisane sytuacje, z którymi
najczęściej  możemy  spotkać  się  próbując  poruszać  się  za  granicą,
słownictwo  i  zwroty,  których  znajomość  bardzo  ułatwi  lub  wręcz
umożliwi  nam  odnalezienie  się  w  owych  sytuacjach,  ciekawe  i
różnorodne  ćwiczenia  utrwalające  brzmienie,  zapis  oraz  praktyczne
posługiwanie się zdobytą wiedzą. 

Samouczek  w  wersji  elektronicznej  ma  dużą  wartość.  Zaletą
posiadania go jest możliwość sprawdzenia niezbędnego nam w danej
chwili  słownictwa w każdym miejscu poprzez odczytanie pliku pdf
np.  w  telefonie.  Na  użytek  domowy  fragmenty  samouczka  można
wydrukować  -  będzie  to  przydatne  szczególnie  osobom  chcącym
rozwiązywać w wygodny sposób ćwiczenia pisemne. 



Możesz  wybrać  również  inne  publikacjie  z  tej  serii  w  wyjątkowo
niskiej cenie (cena sugerowana przez wydawnictwo to 2 zł):


