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SPRAWDZIAN USTNY 
ROZDZIAŁ 5. EINKAUFEN

Zadanie 1
Wylosuj zestaw pytań i odpowiedz na nie bez przygotowania.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, gdzie kupiła / kupił okulary przeciwsłoneczne.

2. Powiedz, że nie masz tyle pieniędzy.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy dostaje kieszonkowe.

2. Powiedz, że to nic nie szkodzi.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, ile kosztowały słuchawki.

2. Powiedz koledze, że to miłe z jego strony.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy może ci pożyczyć 15 euro.

2. Powiedz, co można kupić w sklepie sportowym.

1. Zapytaj ekspedientkę, czy może ci pomóc.

2. Powiedz, że chcesz kupić słuchawki.

1. Zapytaj, ile kosztuje bilet wstępu ze zniżką.

2. Powiedz, co kupuje się w puszkach, a co na sztuki.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy zrobiła / zrobił już listę zakupów.

2. Powiedz, co członkowie twojej rodziny chcieliby dostać pod choinkę.

1. Powiedz, co ostatnio kupiłaś / kupiłeś.

2. Zapytaj koleżankę / kolegę, na co wydaje swoje kieszonkowe.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, co kupiła / kupił w księgarni.

2. Powiedz, że skończyło ci się kieszonkowe.
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1. Powiedz koleżance, że ma świetny plecak.

2. Wymień sześć typów sklepów wraz z rodzajnikami.

1. Powiedz, co chcesz kupić swoim rodzicom pod choinkę.

2. Wymień sześć produktów, które znalazłyby się na liście zakupów na twoje przyjęcie urodzinowe.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, do kiedy będą jej / mu potrzebne pieniądze.

2. Powiedz, że chcesz kupić bilet ze zniżką na przejazd. 

1. Powiedz, że chętnie robisz zakupy w second-handach. 

2. Chcesz kupić dwie butelki wody i kilogram pomidorów.

1. Chcesz kupić puszkę coli, pół kilo ogórków i kawałek szynki.

2. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy podobają się jej / mu twoje dżinsy.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy poszłaby / poszedłby z tobą do centrum handlowego.

2. Powiedz, co chcesz kupić siostrze / bratu na urodziny.

1. Zapytaj koleżankę / kolegę, co dostała / dostał na urodziny.

2. Powiedz, że podoba ci się T-shirt i chcesz go kupić. 
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Zadanie 2, wariant A 
Przeprowadźcie rozmowę w parze na podstawie poniższego schematu.

Zadanie 2, wariant A, para nr 1

Zapytaj koleżankę / kolegę, czy chciałaby / chciałby 
pójść z tobą do centrum handlowego. 

Odpowiedz, że to świetny pomysł, bo musisz kupić kilka 
rzeczy. 

Zapytaj ją / go, co chciałaby / chciałby kupić. 

Odpowiedz, że chcesz kupić bratu prezent na urodziny. 
A dla siebie dżinsy i film na DVD. 

Powiedz, że to świetnie, bo ty również musisz kupić 
prezent urodzinowy dla koleżanki. Zapytaj, o której 
i gdzie się spotkacie.

Odpowiedz, że może u ciebie w domu o 17.00.

Wyraź swoje zadowolenie i pożegnaj się z koleżanką / ko-
legą.

Zadanie 2, wariant A, para nr 2

Zapytaj koleżankę / kolegę, gdzie była / był tak długo.

Odpowiedz, że w nowym centrum handlowym. 

Zapytaj, czy coś kupiła / kupił. 

Odpowiedz, że kupiłaś / kupiłeś słuchawki dla swojego 
brata, książkę dla przyjaciółki i komputer.

Wyraź zdziwienie i zapytaj, dla kogo kupiła / kupił  
komputer.

Odpowiedz, że dla siebie, bo stary był już od dawna  
zepsuty.

Zapytaj, czy może ci go pokazać. (po chwili) Wyraź swój 
zachwyt.  
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Zadanie 2, wariant A, para nr 3
Dialog w sklepie spożywczym (sprzedawca, klient)

Zapytaj, czym możesz służyć.

Poproś o 2 kilogramy ziemniaków, 1 kilogram pomidorów 
i 2 butelki wody.

Zapytaj, co jeszcze.

Poproś o kawałek żółtego sera i paczkę makaronu.

Zapytaj, czy to wszystko.

Odpowiedz, że tak i zapytaj, ile płacisz.

Powiedz, że to wynosi 8,40 euro.

Zadanie 2, wariant A, para nr 4
Dialog w sklepie spożywczym (sprzedawca, klient)

Zapytaj, czym możesz służyć.  

Poproś o 1 chleb, 2 kilogramy jabłek i 2 kartony mleka.

Podaj produkty i zapytaj, co jeszcze.

Zapytaj, czy są cytryny.

Odpowiedz, że oczywiście są.

Poproś o 2 cytryny i 6 jajek i zapytaj, ile płacisz.

Powiedz, że wszystko wynosi 12,50 euro.

Zapłać i się pożegnaj.

Odpowiedz na pożegnanie.  
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Zadanie 2, wariant A, para nr 5
Dialog w sklepie ze sprzętem elektronicznym (sprzedawca, klient)

Zapytaj sprzedawcę, czy może ci pomóc.

Odpowiedz, że oczywiście.

Powiedz, że szukasz dobrych słuchawek.

Pokaż słuchawki i powiedz, że te są dobre i niedrogie.

Zapytaj, ile kosztują.

Odpowiedz, że 40 euro.

Powiedz, że ci się podobają i je weźmiesz. 
Zapytaj, gdzie możesz zapłacić.

Odpowiedz, że przy kasie.

Podziękuj i się pożegnaj.

Zadanie 2, wariant A, para nr 6
Dialog w punkcie sprzedaży biletów komunikacyjnych

Poproś o bilet ulgowy. 

Zapytaj klienta, czy życzy sobie bilet jednorazowy, czy 
całodniowy.

Zapytaj, ile kosztuje bilet całodniowy.

Odpowiedz, że 7 euro.

Powiedz, że w takim razie weźmiesz bilet całodniowy.

Podaj bilet i powiedz, że klient płaci 7 euro.

Zapłać, podziękuj i się pożegnaj.

Odpowiedz na pożegnanie.
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Zadanie 2, wariant B 
Przygotujcie dialog w parze. Następnie zaprezentujcie go w klasie.

Zadanie 2, wariant B, para nr 7 Zadanie 2, wariant B, para nr 7

Uczeń A

Skończyło ci się kieszonkowe. Chcesz pożyczyć 
od koleżanki / kolegi 15 euro, ponieważ chcesz 
kupić prezent urodzinowy dla swojej koleżanki. 
Zamierzasz za tydzień oddać pożyczone 
pieniądze. Twoja koleżanka / Twój kolega 
zgodziła / zgodził się na pożyczkę. Wyraź swoją 
wdzięczność i podziękuj jej / mu.

Uczeń B

Twoja koleżanka / Twój kolega chce pożyczyć 
od ciebie 15 euro na prezent urodzinowy dla ko-
leżanki. Zapytaj ją / go, do kiedy potrzebne jej / 
mu będą te pieniądze. Wyraź zgodę na udzielenie 
pożyczki.
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Zadanie 2, wariant C (monologi)

Zadanie 2, wariant C, uczeń 1

Przygotuj wypowiedź na temat kieszonkowego. Uwzględnij następujące informacje: 
– wysokość kieszonkowego,
– na co je wydajesz,
– czy wystarcza ci ta kwota,
– ile chciałabyś / chciałbyś dostawać i dlaczego.

Zadanie 2, wariant C, uczeń 2

Przygotuj wypowiedź na temat swoich ostatnich zakupów. Uwzględnij następujące informacje:
– gdzie i z kim byłaś / byłeś na zakupach,
– co kupiłaś / kupiłeś,
– czy jesteś zadowolona / zadowolony z zakupów i dlaczego.




