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Business Meetings – sprawdź się! 

Niniejszy sprawdzian ma pomóc Ci zweryfikować jak dużo udało Ci się nauczyć z e-booka i 

fiszek na temat spotkań biznesowych! Nie jesteśmy w szkole, nie stresuj się, jednak podejdź do 

sprawdzianu poważnie! Samo przypominanie sobie, które jest niezbędnym elementem 

sprawdzianów i testów to także ważny element utrwalania wiedzy.  

Każdy wynik, zarówno dobry, jak i zły potraktuj jako motywację do dalszej pracy nad 

szlifowaniem swoich umiejętności komunikacji w środowisku biznesowym.  

Powodzenia! 

 

Zadanie 1. 

Przetłumacz zdania na język angielski. 

1. Jeśli mogę pozwolić sobie na krótką dygresję... 

2. Wracając na chwilę do tego co powiedziałem wcześniej... 

3. Mam coś istotnego do dodania. 

4. Zaplanujmy warsztaty dla naszego personelu działu sprzedaży. 

5. Co będzie głównym tematem spotkania? 

6. Statystyki zostały wykonane na podstawie analizy rynkowej. 

7. Przejdźmy do punktu szóstego porządku dziennego. 

8. Na reklamę telewizyjną wydano około 2 miliony. 

9. Omówiliśmy już strategię pod względem promocji i sprzedaży. 

10. Coraz więcej konsumentów wydaje pieniądze na rozwój osobisty. 
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Zadanie 2. 

Wpisz czasownik lub czasownik frazowy zgodny z definicją. 

1  ................................................  

Definition: to not discuss one subject so that you can discuss a different subject  

2. ................................................  

Definition: to to start to talk about a particular subject  

3. ................................................  

Definition: to not understand something correctly or what is important about it 

4. ................................................  

Definition: to talk or think about something again, with the intention of improving it 

or changing it 

5. ................................................  

Definition: to contain something as a part of something else, or to make something part of  

something else 

6. ................................................  

Definition: to repeat the main points of an explanation or description 

7. ................................................  

Definition: to continue 

8.................................................  

Definition: to say something while another person is speaking 

9.................................................  

Definition: to discuss, examine, describe, or explain something in 

a detailed or careful way 

10.................................................  

Definition: to give the main facts about something 

 



3 
 

Zadanie 3. 

Połącz wyrazy z ich tłumaczeniem. 

1. in terms of a. średnio 

2. on average b. rozbieżny 

3. fraction c. w pewnym stopniu 

4. curve d. ułamek 

5. divergent e. zmienna 

6. besides f. pod względem 

7. to some extent g. co się tyczy 

8. aggregate h. poza tym 

9. variable  i.krzywa 

10. as regards sth j. łączny/zsumowany 

 

Zadanie 4. 

Jak przeczytasz poniższe liczby, daty, ułamki i godziny? 

1. 5 1/4 .......................................................................................................... 

2. 1/2 ..........................................................................................................  

3. 5,000 .......................................................................................................... 

4. 0.82 ........................................................................................................... 

5. 2,5% ..........................................................................................................  

6. 8:20 p.m. ................................................................................................... 

7. 5:30 a.m. ....................................................................................................  

8. 11th November ............................................................................................. 

9. 31st December, 2019 .................................................................................. 

10. 6th September, 2020 .................................................................................. 

Zadanie 5. 

Przekaż po angielsku poniższe polecenia. 

1.Zapytaj kogoś co sądzi o danym pomyśle. 

 

2.Zapytaj czy wszyscy otrzymali kopię agendy. 
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3.Powiedz, że zanim zaczniesz chcesz się przedstawić. 

 

4.Powiedz, że chciałbyś rozwinąć tę kwestię. 

 

5.Powiedz, że zgadzasz się w stu procentach. 

 

6.Powiedz, że wszystkie trzy opcje mają swoje zalety. 

 

7.Powiedz, że dostrzegasz kilka realnych problemów. 

 

8.Powiedz, że aby zilustrować swój punkt widzenia pokażesz film. 

 

9.Zapytaj jak stoimy z czasem. 

 

10.Powiedz, że to nie podlega dyskusji. 

 

 

Zadanie 6. 

Uzupełnij luki wpisując jedno słowo z ramki w odpowiedniej formie do każdego zdania. 

 

 

 

1.    What ............................ me about this solution is  unpredictability of costs.  

          

2.    Sorry, I didn't ............................. that. Could you be more specific? 

 

3.    Let's pay attention to the ....................... benefits.                 

 

to catch     long-term     to get down     unnecessary     to concern 

consideration     beg     further     issue     feasible 
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4.     It's time to move on I think. Let's look at the next ............................ 

 

5.     I don't think it's .................................. 

 

6.     I ............................................ to differ. 

 

7.      Taking everything into .........................................., I'd choose the second option. 

 

8.      Let's review what we need to ............................... today. 

 

9.      I think this need .................................. thought. 

 

10.   Hi everyone! I'll get to the point without ....................................... introductions. 

 

 

 

 


