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Icebreaker
Questions in Use

Autorskie materiały konwersacyjne
z języka angielskiego
dla licealistów, maturzystów, studentów i dorosłych.

12 zadań /pytań, które...
- sprawdzają znajomość środków leksykalno-gramatycznych
- stymulują tworzenie krótkich wypowiedzi ustnych
- pomogą Ci zweryfikować poziom kursanta (od poziomu A2)
- ułatwią Ci przeprowadzenie pierwszych zajęć

Wykorzystuj materiały na zajęciach językowych lub do użytku własnego.
Nie rozpowszechniaj, nie kopiuj i nie modyfikuj
pliku bądź jego części bez zgody autora.
pozdrawiam,
Magdalena Kowalczyk
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lp.

How often (musisz używać) English?

sieucze

(you / like / talk / phone)?

lp.

How much time (you / spend / social media / day)?
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Why (chcesz się uczyć) English?

Zadaj kilka pytań dotyczących PRACY używając podanych wyrażeń:

lp.

What are you ____ to do at the weekend?
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___ does your typical morning look ___ ?

How many countries (VISIT) so far?

lp.

When was the last time you (GO) abroad?
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colleagues / skills and qualifications

lp.

responsible for / demanding / work remotely /

a balanced diet or regular exercise?

sieucze

What’s more important to keep your body (HEALTH / HEALTHY):

lp.

How do you keep ___ ? A. condition B. shape C. fit D. sport

lp.

___ do you usually celebrate it?
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Are you good ___ saving money?

lp.

What would you do ___ you found 100PLN?
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___ is your birthday?
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Tell me about the last time you were (SURPRISED / SURPRISING).
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Tell me about an (INTERESTED / INTERESTING) person you met.
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(you / BE) afraid of COVID-19?

Do you have any (niezwykłe, wyjątkowe) hobbies or interests?

lp.

Are you able to relax or enjoy spending time (sam/sama)?

sieucze

How (your life / CHANGE) since March?
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How long (mieszkasz) there?

lp.

Where (mieszkasz)?

