
Ruszamy w miasto!  

a) chcesz zwiedzie  The Fitzwilliam Museum, a potem 
kupi  tam kilka drobnych pami tek i wypi  kaw . Od 

sklepik? Czy poniedzia ek b dzie dobrym dniem?  

b) chcesz wspi  si  na wie  ko cio a 
Church, eby zrobi  zdj cia pi knej panoramy 

niej 
mo esz si  tam wybra  w niedziel ? Ile stopni musisz 
pokona , aby dotrze  na punkt widokowy wie y?  

c) po zjedzeniu pysznej kanapki i wypiciu dodaj cej 
energii do dalszej w EAT chcesz jeszcze 
skorzysta
wprowadzi , eby dosta  si  do rodka?  

d) jest upalny lipiec, roda - masz wolne popo udnie i 
c planujesz wybra  si  do Cambridge 

University Botanic Garden. Czy masz szans  za apa  si  
na koncert muzyki na ywo? Je

ki 
b ?  

e) ekspedycje polarne to twoje hobby! Cieszysz si , e w 
Cambridge odwiedzisz The Polar Museum. Czy wybranie 
si  tam w sobot  o 9:00 rano b dzie dobrym pomys em? 
Ile zap acisz za wst p?  

 f) podobno uliczny targ w Cambridge to wietne miejsce 

redniowiecznych oferuje wiele 
wspania o ci - no w a nie, jakich? Podaj minimum 3 
przyk esz tam kupi . W jakich 
godzinach najlepiej si  tam wybra ?  

g) trwa w a nie Festiwal Szekspirowski w Cambridge, 
planujesz wybra  si  na Hamleta 
College. B dziesz w Cambridge od 10 do 17 lipca - czy 
wtedy akurat uda ci si  zobaczy  t  sztuk
godzinie zaczyna si esz 
kupi  bilet i ile za niego zap acisz?  

 na zakupy do centrum handlowego The 
Grafton  tak napi ty, e 

ne popo udnie mi dzy 18:00 a 
20:00. Czy jest jakikolwiek dzie oby to 
mo liwe, bo centrum b  

i) muzeum zoologiczne Uniwersytetu Cambridge to 
fantastyczne miejsce - nie mo esz tego przegapi . 
Najbardziej pasowa oby ci wybra  si  tam w niedziel  - 
czy Museum of Zoology jest wtedy otwarte? Je li nie, to 
jakie dni b d  lepszym wyborem? A je li tak, to w jakich 
godzinach mo esz tam wpa ? Ile zap acisz za bilet 
wst pu?  
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