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Witaj,

 

Sooo nice to see you here :)

 

Przedstawiam Ci próbkę tego co znajdziesz 

w interaktywnym kursie 

"fiszkowo-e-bookowym"

Mini CuppaEnglish.

 

 

 

 

 

 

Enjoy

Xoxo

Renata
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Pomysł 3:
Wyciągnij ze zdań początki lub fragmenty, które uzupełnisz własnymi przykładami.
Tym razem zapisz je na samoprzylepnej kartce i powieś w widocznym miejscu.
Za każdym razem kiedy spojrzysz na takie zdanie / zwrot, staraj się na głos
uzupełnić go swoim własnym pomysłem.
Spójrz na przykład poniżej.

 

 
©langexpert

A2+ / B2+

I'm keen on ...

3 Mini CuppaEnglish
 

Tip (porada)
Generalnie potrzebujemy około trzech razy styczności z danym zwrotem,

aby wytworzył się ślad pamięciowy. Potem już tylko będziesz go poszerzać,

a zrobisz to z listami i zadaniami z Mini CuppaEnglish :)

mini

Cuppa 

English

Day1 

I'm keen on dancing.

Day2 

I'm keen on 
watching serials.

Day3 

I'm keen on travelling.

MINI GUIDE

Pomysły na naukę
z listami sł�w

Free sample



Pomysł 5:
Zapisz zdania w formie mini dialogów na fiszkach, po polsku i po angielsku.
Potem będziesz się niejako sam/a testować :)
Fiszki zrobisz samodzielnie na kawałku kartki, ale możesz skorzystać 
z gotowych szablonów dołączonych do mini kursu CuppaEnglish.

Spójrz na przykład poniżej.
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Mini dialog PL:Mini dialog EN:

A: I'd love a cup of hot tea.
B: How do you like that?
A: Green, with lemon, no sugar.

A: Z przyjemnością napiłabym się gorącej 
    herbaty. 
B: Jaką pijesz?
A: Zieloną, z cytryną, bez cukru.

Pomysł 6:
Zapisz zdania po angielsku i po polsku na kartce, którą złożysz na pół, aby  potem móc się testować :)
Ten szablon też jest dostępny w Refiszkach.
Spójrz na przykład poniżej.

ReFiszka

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Tutaj wpisz nowe zwroty lub zdania  
po polsku

Tutaj wpisz ich angielskie odpowiedniki

A2+ / B2+

mini

Cuppa 

English

I'd love ...

How do you like that?

Z przyjemnością (coś zrobię)

Jaką pijesz? (kawę/herbatę)

MINI GUIDE

Free sample
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mini

Cuppa 

English

What are you up to?- Co słychać? Co tam kombinujesz?

I have a day job. - Pracuję na etacie.

I'm a sole trader.- Prowadzę działalność jednoosobową.

I wanna have fun. - Chcę się dobrze bawić.

I'd love a cup of hot tea. - Z przyjemnością napiłabym się filiżanki gorącej herbaty.

Can you note that down? - Możesz to zapisać? (alternatywy: jot that down/write that down)

I feel awkward.- Czuję się niezręcznie.

It's no big deal. - To nic takiego./ Nie ma się o co martwić. 

It depends on where I am. - To zależy od tego gdzie jestem. 

I'd like to go to the cinema tonight / this evening. - Chciałbym pójść do kina dzisiaj wieczorem.

Let's grab a glass of wine. - Napijmy się wina. 

It ticks all the boxes. - Spełnia wszystkie oczekiwania, parametry.

There's a slot available at 10:00 - Jest dostępne okienko o 10:00.

Oczywiście to tylko mały fragment listy.

Vocab list

Free sample
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mini

Cuppa 

English
Mini Test

Are you ______________ fun?- Dobrze się bawisz?

Sorry to _____________ you. - Przepraszam, że przeszkadzam.

My ____-____ outfit is a tracksuit.- Moim sprawdzonym ubiorem jest dres.

You ______________ like it. - Nie spodoba ci się to.

I'll ________ by your place tomorrow. - Wpadnę do ciebie jutro.

Not for love or ___________.- Za żadne skarby.

Are you a _____________? - Jesteś stałym bywalcem?

Do you mind if I ___________ you? - Mogę się przysiąść?

Sorry, do you have the ________? - Przepraszam, ma pan/pani zegarek? Wie pan/pani, która jest godzina?

Do you have __________? Can I have a __________ with you? - Masz czas? Mogę cię prosić na słówko?

Wish I __________. - Gdybym tylko mogła.

I'm annoyed _________ this situation. - Jestem poirytowana tą sytuacją.

Who's gonna take the ____________? - Kto będzie sporządzał protokół?

I can't __________ it at 10:00. - Nie mogę pojawić się o 10:00.

Free sample
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English

Further Practice

How do you like ...? - Jak ci się podoba ...?

How was your ...? - Jak ci /minął/minęła ...?

It's been a pleasure ... - Miło było ... (dodaj czasownik z -ing)

Has everyone got ...? - Czy każdy ma ...?/ Czy każdy dostał ...?

I want you to fill us in on ... - Chcę, żebyś wprowadziła nas w szczegóły ...

Before we close, let me ... - Zanim skończymy, pozwólcie, że ... (dodaj czasownik w formie podstawowej)

I have to get used to .... - Muszę się przyzwyczaić do ... (czegoś - dodaj rzeczownik, np.: my new hairdo;   

                                                                                                 czasownik z -ING, np: wearing masks)

Text me as soon as ... - Wyślij mi wiadomość sms gdy tylko ... (dokończ w czasie Present Simple)

Uzupełnij części zdań własnymi pomysłami.

Free sample
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mini
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EnglishJak to przetłumaczysz?
Nie zdejmuj (butów)

Rozgość się.

Jaką (kawę ,herbatę pijesz)?

Nie, dziękuję. Nie trzeba.

Nie zawracaj sobie głowy.

Jestem wykończona / u kresu sił. 

To cała ty / Cały ty.

Nie zajmę panu/pani dużo czasu.

Spójrz, która godzina! 

Nie będę cię zatrzymywać.

Złe wieści szybko się rozchodzą.

Przynieść ci coś?

Tak się cieszę, że na ciebie wpadłam.

Bez urazy.

Nie ma sprawy. W porządku.

Jest jeszcze coś do obgadania?

Free sample
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EnglishDaj sobie Feedback

doing binge sessions   __________________________________________________

We're in the same boat. ________________________________________________

enrol on _________________________________________________________________

Chillax. __________________________________________________________________

at a blistering pace  _____________________________________________________

Let's move on to item two.______________________________________________

It was plain/smooth sailing. ____________________________________________

fill someone in on ... ____________________________________________________

This is lit! ________________________________________________________________

Get over it. ______________________________________________________________

Odpuszczę sobie. _______________________________________________________

I'm afraid I have to take a rain check.  __________________________________

I have to drop off. _______________________________________________________

Zamaluj kółeczko jeśli zwrot zamieszkał już w Twojej pamięci.

Free sample
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I. Answer the questions. Write full idioms.

Quiz time

2. Na jakich nogach jesteś kiedy jesteś wykończony/na?

3. Co masz zrobić z czasem kiedy nie chcesz się spieszyć?

6. Co robią wiadomości gdy szybko się rozchodzą?

11. Gdzie siedzi diabeł kiedy tkwi w szczegółach?

14. Czy w wyrażeniu: 'To cała ty' znajdziesz like czy love?

II. Choose the correct answer.

What is the synonym of the word divide?1.

A. break down   
B. chunk down
C. look up

5. Which preposition is missing in the sentence: Are you coming with us ... Saturday.

A. in
B. at
C. on

IV. Translate the mini dialogues into English.

A: Nie spodoba ci się to.

B: Wyluzuj.

A: Chcę się umówić na wizytę.

B: Mam wolny termin w czwartek.

Free sample
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Chit-chatting time

3. W biurze

A: Naprawdę potrzebuję tych dokumentów. Chciałabym żebyś je znalazła i wydrukowała wszystkie 
    potrzebne strony. Muszę zwołać zebranie na jutro.

B: Już się za to biorę.

A: Wielkie dzięki.

B: A tak przy okazji, zapisałaś może numer telefonu do tego faceta od reklamy?

A: Tak zawsze zapisuję nowe numery w naszym tajnym zeszyciku, nie pamiętasz?

B: Tak, tak pamiętam. Chyba muszę ograniczyć kawę z mlekiem, bo mnie zamula. (= makes my brain foggy)

A: Ach, jeszcze jedna rzecz. Chciałabym dzisiaj wyjść wcześniej. Masz coś przeciwko żebym wyszła o piątej?

B: Nie ma sprawy.

7.

A: Good morning. This is (Bob). 

B: Good morning. Good to hear you.

A: Would it be a big problem if we changed the time of our meeting / if we rescheduled our meeting?

B: Let me check/ I will check it right away. What time would it suit you?

A: 4pm would be great.

B: Yes, I don't have any plans, so we can meet at 4pm.

A: Great. Then, it's settled. Tomorrow at 4 p.m. Same place/spot as usual?

B: Yes. See you then. 

Free sample
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Free sample

Oczywiście możesz ćwiczyć zwroty/zdania tylko na
platformie interaktywnej, chociaż ja sugeruję większą pracę
nad nimi, ponieważ wtedy będziesz zapamiętywać szybciej 
i na dłużej.
Pamiętaj, że pisanie odręczne pobudza w mózgu obszary
odpowiedzialne za pamięć, myślenie i mowę.

Na platformie masz możliwość odsłuchu całych zdań
czytanych przez lektora, do tego ćwiczenia na słuchanie
i uzupełnianie luk.

Specjalnie dla Ciebie przygotowałam też swego rodzaju teściki
w formie papierowej oraz zdania do tłumaczenia, aby
jeszcze skuteczniej przenieść wiedzę do pamięci długotrwałej.
Przy każdej sesji pobierasz e-book z listą zdań oraz zadaniami 
i habit tracker'ami :) E-book z sesji dziesiątej to wisienka na
torcie - powtórka wszystkiego w formie quizów oraz dziesięć
dialogów ze wszystkimi zwrotami.

Mam nadzieję, że Twoja nauka będzie efektywna, przyjemna 
i otwierająca Cię na mówienie.
Mini CuppaEnglish to kurs nasycony zwrotami z życia,
seriali i filmów, zwrotami slangowymi i idiomami, czyli
wszystkim tym czego używają natywni użytkownicy języka.
W końcu zrozumiesz seriale, tutoriale na YouTube czy
piosenki w radio.
Zaczniesz także czuć się pewniej w mówieniu po angielsku
w wielu sytuacjach życiowych.

Do dzieła!
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Kliknij w motylka
i kup kurs dla siebie.

Mam dla Ciebie wspaniałą ofertę :)

Mini CuppaEnglish czyli alternatywa dla kursu regularnego dla
dorosłych. To zestaw 11 sesji wypełnionych listami zdań i zwrotów z
języka mówionego, slangu, filmów i seriali oraz rozmów native
speakerów. Powstał na bazie pełnego kursu CuppaEnglish i jest
dedykowany osobom, które nie chcą uczyć się gramatyki, 
a tylko ciekawych zwrotów :)
Każdy kto jest na poziomie od A2+ do B2+ znajdzie coś dla siebie w
tym kursie, ponieważ jest w nim pełno idiomów, powiedzonek i
"frejzali". Przemycam Ci też nieco gramatyki, ale robię to w przyjaznej
formie. 

Mini Guide i 7 sposobów na
naukę z list słówek.

11 sesji ze słownictwem,
mini testami, tłumaczeniami

i "habit trackerami"

w sesji 10
wielka

powtórka 
i dziesięć

życiowych
rozmówek

mini

Cuppa 

English

Ponad 300
interaktywnych
fiszek do nauki

zwrotów w każdym
miejscu i o każdej

porze.

https://kursy-ajnsztajn.pl/produkt/3709/
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