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Revision and Consolidation. At the Restaurant 
 

Task:  Watch  the film,please. ↓↓↓  

https://www.youtube.com/watch?v=GLACfxlmfT4 

Answer the question,please: What has the customer ordered? 

  

 

Test 

7 pytań dopasowania 

1.  

Dobrze. Zaraz wrócę. 

2.  

Butelkę białego wina. 

3.  

Tak, chodźcie za mną. 

4.  

Brzmi dobrze. Weźmiemy to. 

5.  

To jest menu dla was. 

6.  
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Ja wezmę gulasz wołowy. 

7.  

Co możesz nam polecić? 

1. Sounds good. We'll have that, please. 
2. A bottle of white wine. 
3. Yes, follow me, please. 
4. Here's the menu for you. 
5. OK. I will be right back. 
6. I'll have the beef stew. 
7. What can you recommend to us? 

 

7 pytań wielokrotnego wyboru 

1. Good afternoon. Do you have a reservation? 

1. Dzień dobry, czy jesteście gotowi zamówić? 

2. Dzień dobry. Czy macie jakieś specjalności? 

3. Dzień dobry. Czy macie rezerwację? 

4. Dzień dobry, chcielibyśmy stolik dla dwóch. 
2. What would you like to eat for the main course? 

1. Co chcielibyście zjeść na danie główne? 

2. To było pyszne. Macie utalentowanego kucharza. 

3. Dzień dobry, chcielibyśmy stolik dla dwóch. 

4. Chcielibyście dla palących czy niepalących? 
3. Anything to drink? 

1. Coś do picia? 

2. Butelkę białego wina. 

3. Oto proszę. 

4. Niech sprawdzę. 
4. Yes, we will come back here for sure. 

1. Dziękuję. Czy chcielibyście coś na deser? 

2. Kelnerka obsłuży was za chwilę. 

3. Brzmi dobrze. Weźmiemy to. 

4. Tak, wrócimy tutaj na pewno. 
5. There you go. 

1. Niech sprawdzę. 

2. Co możesz nam polecić? 



3. Coś do picia? 

4. Oto proszę. 
6. How about the tomato soup to start with? 

1. Dzień dobry. Czy macie rezerwację? 

2. A może zupa pomidorowa na początek? 

3. Czy macie jakieś wolne miejsce żeby usiąść? 

4. Co możesz nam polecić? 
7. I'm afraid the trout is off but why don't you try the grilled salmon? 

1. Nie jestem pewna. Myślę, że wezmę smażoną rybę i sałatkę. 

2. Dla niepalących poprosimy. Czy możemy usiąść na zewnętrznym tarasie? 

3. Obawiam się, że skończył się nam pstrąg ale może spróbujesz grilowanego 
łososia? 

4. Rozumiem. Nie lubię tej ryby więc wezmę tylko kurczaka z warzywami na parze. 

 

6 pytań Prawda/Fałsz 

1. Thanks. Would you like anything for dessert? → Dziękuję. Czy chcielibyście coś na deser? 

Prawda Fałsz 

2. Hello, we would like a table for two, please. → Dzień dobry, czy jesteście gotowi zamówić? 

Prawda Fałsz 

3. Here's 40 euros, keep the change. Goodbye. → To było pyszne. Macie utalentowanego 
kucharza. 

Prawda Fałsz 

4. Let me check. → Oto proszę. 

Prawda Fałsz 

5. I'm not sure. I think I'll take the fried fish and a mixed salad. → Nie jestem pewna. Myślę, że 
wezmę smażoną rybę i sałatkę. 

Prawda Fałsz 

6. No thanks, we're full. → Nie dziękuję, jesteśmy pełni (syci). 



Prawda Fałsz 

https://quizlet.com/pl/416287394/at-a-restaurant-flash-cards/ 

Send your work till    27.05.2020 r.  

Proszę przesłać prace do   27.05.2020 r.  

 

POZDRAWIAM 
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