SC

Units 1 – 3 Self-check
1

Grammatica en woordenschat.

Lees de dialoog en vul de juiste woorden in.
G
ood afternoon.
G
ood



(1) I’m John Hartson.

H
ello. Welcome to the Bell Hotel.

3

C
an I help you?
Y
es.

T
hank you.
 



(7) is a nice dress.



(8) you

got it in red?
(2) you from America, Mr Hartson?

T
hat’s right. I’m



(3) Dallas.

O
K, Mr Hartson, you’re in room 109.
T
hanks.

		 1. 				 2. 				 3.
	a. morning
		a. Am
		a. to
		b. afternoon
		b. Are
		b. for
		c. evening
		c. Is
		c. from

2

Grammatica en woordenschat.

Lees de dialoog die zich in een kledingzaak afspeelt,
goed door en vul de juiste woorden in.

Grammatica en woordenschat.

Lees de ansichtkaart goed door en vul de juiste
woorden in.

 I
’m sorry, we haven’t, but we’ve got it in blue.
T
hat’s OK. Have you got it
Y
es,





(9) size 12?

(10) course.

		 7. 				 9.
		a. This
		a. in
		b. These
		b. at
		c. Those
		c. of
		 8. 				 10.
		a. Is
		a. in
		b. Are
		b. on
		c. Have
		c. of

4

Vraag en antwoord.

Welk antwoord hoort bij welke vraag?
	1.	Can I help you?

Hi Peter,
We are in York for the
(4) great
weekend. York is
(5) lots of good
city. There
shops and interesting places to
(6) railway
visit. There’s an
museum and York Minister is

	2.	Thank you.
	3.	When’s breakfast?

Peter Walsh
27 Barker Street
hester
Manc

8AU
M16


great.

See you next week!
Sue

	4. Excuse me, where are the toilets?
	5.	How much is this dress?
	6.	Goodbye.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

It’s from 7 a.m. to 11 a.m.
See you next week.
It’s £45.
You’re welcome.
Over there, next to the lifts.
No, I’m just looking.

		 4. 				 6.
		a. a
		a. good
		b. an
		b. great
		c. the
		c. excellent
		 5.
		a. is
		b. are
		c. am
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Lezen.

Waar kunt u de volgende bordjes tegenkomen? Kies uit de lijst.

1.

All day
breakfasts

3.

t-shirts from £3
tops from £5
coats from £20

a. clothes shop
b. station

0 1 : 4 5 p m  from platform 2

!

!

Closing
down
sale

2.

Next train to London:

c. cinema
d. bus stop

4.

Reception
6 a.m. – 12 p.m.

e. hotel
f. CD shop

g. café
h. taxi rank

Wat kan ik?
Ik kan in het Engels:
		 iemand begroeten en mezelf voorstellen. (1A)
		 zeggen uit welke stad of welk land ik kom. (1A)
		 naar de etenstijden vragen. (1A)
		vragen en antwoorden waar iets of iemand zich bevindt. (1B)
		 eenvoudige vragen als toerist stellen en antwoord geven. (2A)
		 de tijd aangeven en vragen hoe laat het is. (2B)
		 vertrek- en aankomsttijden begrijpen. (2B)
		 tot 99 tellen. (3A)
		 naar de prijs vragen. (3A)
		 kleuren benoemen. (3B)
		 vragen of iets in voorraad is. (3B)
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