
114 115

pisanie

Zadania 1-11 � notatka, wiadomo�æ

1. Chcesz podj¹æ pracê w Anglii. Rejestrujesz siê w portalu internetowym. Napisz krótk¹

notkê o sobie, w której uwzglêdnisz:

� jak¹ pracê chcesz podj¹æ,

� jakie s¹ Twoje oczekiwania finansowe,

� jakie s¹ Twoje zainteresowania,

� czy ju¿ wcze�niej pracowa³e�/a� w Anglii.

2. Masz zamiar odebraæ z lotniska kolegê z Anglii. Napisz do niego wiadomo�æ SMS,

w której:

� powiadomisz go o swoim spó�nieniu,

� poinformujesz, gdzie ma na Ciebie zaczekaæ,

� napiszesz, gdzie teraz jeste�,

� podasz orientacyjn¹ godzinê przybycia na lotnisko.

3. Wynaj¹³e�/a� w Anglii mieszkanie, które dzielisz z Amerykaninem/Amerykank¹.

Po powrocie do domu okazuje siê, ¿e nie ma nic do jedzenia. Nie zd¹¿ysz zrobiæ

zakupów, poniewa¿ zaraz wychodzisz. Napisz notatkê, w której:

� poinformujesz wspó³lokatora o zaistnia³ej sytuacji,

� poprosisz, aby poszed³/posz³a po zakupy,

� wymienisz potrzebne produkty,

� doradzisz, w jakim sklepie powinien/powinna zrobiæ zakupy.

4. Mieszkasz u rodziny angielskiej. Obecnie przebywasz sam/a w domu. Chcesz wyj�æ

na nocn¹ dyskotekê, lecz nie masz jak o tym poinformowaæ w³a�cicieli mieszkania.

Napisz wiêc notatkê, któr¹ im zostawisz. W notatce:

� poinformujesz, ¿e wyszed³e�/wysz³a� na nocn¹ dyskotekê,

� napiszesz, ¿e wybierasz siê z koleg¹/kole¿ank¹, którego/któr¹ dobrze znaj¹

w³a�ciciele mieszkania,

� dodasz, ¿e jutro za³atwisz wszystkie sprawy, o które zosta³e�/a� poproszony/a,

� napiszesz, aby siê o Ciebie nie martwili.

5. Wynajmujesz mieszkanie w Londynie. W³a�nie zadzwoni³ znajomy w³a�cicieli

mieszkania. Przygotuj notatkê, w której napiszesz:

� kto dzwoni³,

� o której godzinie odebra³e�/a� telefon,

� w jakiej sprawie dzwoni³,

� jak mo¿na siê z nim skontaktowaæ.

6. Przebywasz w schronisku m³odzie¿owym w Londynie. Dzielisz pokój z Amerykaninem/

Amerykank¹, którego/której chwilowo nie ma. Jeste� chory/a i chcesz po³o¿yæ siê do

³ó¿ka. Zostaw mu/jej wiadomo�æ, w której:

� poprosisz go/j¹, aby Ciebie nie budzi³/a,

� napiszesz, co Tobie dolega,

� odwo³asz jutrzejsze, wspólne wyj�cie do kina,

� dodasz, ¿eby siê o Ciebie nie martwi³/a.

7. Przyjecha³e�/a� w³a�nie na kurs jêzykowy do Brighton. W recepcji schroniska, w którym

bêdziesz zakwaterowany/a, chcesz zostawiæ wiadomo�æ koledze/kole¿ance z grupy.

W notatce napisz:

� o której godzinie przyjecha³e�/a�,

� czy jeste� zmêczony/a podró¿¹,

� gdzie mo¿na Ciebie teraz znale�æ,

� jaki dosta³e�/a� pokój.

8. Mieszkasz u rodziny angielskiej. W³a�nie wróci³e�/a� z centrum handlowego, lecz zaraz

ponownie musisz wyj�æ. Zostaw notatkê gospodarzom domu, w której napiszesz:

� co kupi³e�/a� w centrum handlowym,

� dlaczego musia³e�/a� zaraz po przyj�ciu ponownie wyj�æ,

� kiedy wrócisz,

� jakie masz plany na jutro.

9. Opiekujesz siê chwilowo psem Amerykanina/Amerykanki, z którym/któr¹ dzielisz pokój.

Wy�lij mu/jej wiadomo�æ SMS, w której:

� napiszesz, jaki masz problem z psem,

� dodasz, ¿e nie wiesz jak rozwi¹zaæ ten problem,

� zapytasz, gdzie jest jedzenie dla psa,

� poprosisz go/j¹ o jak najszybszy powrót do domu.

10. Przebywasz w hotelu. Spodziewasz siê wizyty kolegi/kole¿anki z Australii. Musisz

jednak w pilnej sprawie opu�ciæ hotel na kilkadziesi¹t minut. Zostaw w recepcji wiadomo�æ

przeznaczon¹ dla Twojego kolegi/Twojej kole¿anki, w której:

� podasz powód pilnego wyjazdu,

� poprosisz go/j¹, aby na Ciebie poczeka³/a w hotelu,

� dodasz, ¿e próbowa³e�/a� siê z nim/ni¹ skontaktowaæ telefonicznie,

� poinformujesz, kiedy wrócisz.

11. Podczas studiów w Londynie mieszkasz w akademiku. Zaprosi³e�/a� s¹siada, lecz musisz

odwo³aæ spotkanie. Napisz mu SMS-a, w którym:

• odwo³asz spotkanie,

• podasz powód,

• poprosisz o drobn¹ przys³ugê,

• zaproponujesz inny termin spotkania.
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