
Witaj 
Z tej strony Darek z Enlinado :) Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się z kim masz do czynienia, 
sprawdź ten wpis: https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/ 
 
W marcu jak w garncu? Czy także z angielskim? :) Raz lepiej raz gorzej? Mam nadzieję, że dziś dostarczę Ci 
cegiełkę motywacji. 
 
Zwroty i słówka, które widzisz poniżej, zostaną dokładnie omówione na spotkaniu. 
Ale najpierw a warm up with a picture for another week. Jeśli jeszcze nie wiesz czym są rozgrzewki obrazkowe, to 
zaufaj mi - nawet jeśli będzie to dla Ciebie skok na głęboką wodę, to warto się przełamać i skoczyć. 
 
 

1. We’ve had an accident 
 
Sorry, it was an accident 
I had a car accident last week 
He broke his leg by accident 
Face the truth! She died by accident 
 
Ćwiczenie: Czy zdarzył Ci się w ostatnich dniach, tygodniach, latach, jakiś wypadek? Opowiedz nam o tym. 
UWAGA: sytuacja nie musi być realna, jednak jeśli taką masz, a ta budzi u Ciebie jakieś emocje, to spróbuj 
opisać ją po angielsku. Łatwiej zapamiętujemy zdania i słówka, które są w jakiś sposób nacechowane emocjami. 
 

2. My car is broken 
 
And here we go again, my phone is broken 
Help me, the tire/engine/ is broken 
lack of oil, it broke the engine 
I am broken, I’ve had enough 
 
Ćwiczenie: Opisz, że jakaś część samochodu jest uszkodzona, ale nie podawaj jej nazwy. Na przykład: 
 
This round, black, rubber, thing is broken, I forgot what you call it. 
 

3. Do you mind if I / Don’t you mind if I? 
 
Don’t you mind if I open the window? 
Do you mind if I smoke inside the car? 
Do you mind if turn off the radio / switch the radio station 
 
Ćwiczenie: Jedziemy wspólnie moim samochodem, masz nietypowe pytanie, chcesz coś zrobić… śmiało, zapytaj 
czy nie mam nic przeciwko. 
 
A jeśli spodoba Ci się lekcja, to koniecznie polub, dodaj serducho, udostępnij :) Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz 
swoją rekomendację tutaj: https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal 
 
Dla Ciebie to chwilka, a dla mnie to super zapłata i motywacja, aby za tydzień zaskoczyć JESZCZE BARDZIEJ. 
Polub też stronę, niebawem mam zamiar zorganizować zabawę - konkurs dla osób, które polubiły Fanpage 
Enlinado. 
Pozdrawiam  
Darek :) 
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