WITAMY!

PO POLSKU

I. Co rozumiesz?
gazowana
0. WODA

a. …

b. …

c. …

d. …

e. 0

f. …

g. …

h. …

i. …

j. …

k. …

niegazowana

1. KAWA
2. HERBATA
3. MLEKO
4. CZEKOLADA
5. TRAMWAJ
6. AUTOBUS
7. TAKSÓWKA
8. BILET
9. TOALETA
10. RESTAURACJA

II. Co rozumiesz?

1. Nie ma problemu.
2. Nie rozumiem.
3. Jestem zestresowany.
4. Jestem romantyczna.
5. Student studiuje medycynę.
6. Mój plan na weekend: restauracja, wino i klub!
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LEKCJA 4
CO SŁYCHAĆ?
I. Proszę posłuchać.

12

OFICJALNIE
A: Dzień dobry. Co słychać?
B: Dzień dobry. Dziękuję, wszystko dobrze.
100%

NIEOFICJALNIE
A: Cześć, co słychać?
B: Cześć! Po staremu. A ty? Jak się masz?
A: Dobrze.

JAK SIĘ MASZ?

JESTEM

świetnie +++

zmęczony / zmęczona

bardzo dobrze ++

głodny / głodna

dobrze +

chory / chora

nieźle -+

smutny / smutna

tak sobie / jako tako -

zestresowany / zestresowana

CO SŁYCHAĆ?
Wszystko dobrze = 100%
Nic nowego.
Po staremu.
stary = nowy

źle -fatalnie --trochę = bardzo
II. Proszę rozmawiać z kolegą / koleżanką.
III. Proszę uzupełnić.
chora – słychać – nic – sobie – masz – dobrze – staremu – jestem
1. Co ……………………………?
2. Jak się ……………………?
3. ………… nowego.
4. Po …………………
5. Tak …………………
6. ………………… głodny.
7. Jestem …………………
8. Wszystko…………………….

A dlaczego?A0-A1.1 Karolina Sołtowska

V. Proszę odpowiedzieć na pytania.
1. Skąd jesteś?

………………………………………………………

2. Skąd jest twoja mama?

………………………………………………………

3. Skąd jest twój tata?

………………………………………………………

4. Skąd jest twoja koleżanka?

………………………………………………………

5. Skąd jest twój kolega?

………………………………………………………

VI. Proszę rozmawiać z kolegą / z koleżanką. Proszę pytać

 prezentacja.

Kto to jest?
To jest moja koleżanka Olga. Ona jest z Rosji. Jej mama jest z Polski, a jej tata z Anglii.
Kto to jest?
To jest mój kolega Paul. On jest z Niemiec. Jego mama i tata też.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

VII. Proszę wybrać formę.
1. Cześć, jestem / jest / są z Polski. A ty?
2. Ona jesteś / jest / jesteśmy z Grecji.
3. Skąd pan jestem / są / jest?

3.

4. Oni jesteśmy / jesteście / są tam.
5. Gdzie (ty) jestem / jesteśmy / jesteś?
VIII. Jak myślisz? Skąd oni są?
1.
2.

Myślę, że on / ona jest z……………
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4.

1. CZY PAMIĘTASZ?
I. Proszę napisać pytania.

MAM PYTANIE

II. Proszę rozmawiać z kolegą / z koleżanką. Proszę pytać (?) i odpowiadać (!).
III. Proszę dokończyć zdania.
1. Wiem …………………………………………………………………………………………
2. Nie wiem ……………………………………………………………………………………
3. Jestem …………………………………………………………………………………………
4. Nie pamiętam …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
IV. Proszę posłuchać i napisać: prawda (P) czy nie (N).

1. To jest nowa nauczycielka.

P/N

2. Studentka wie, jak ona ma na imię.

P/N

3. Nowa studentka ma na imię Maria.

P/N

4. Nowa studentka jest z Francji.

P/N

dziewczyna
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chłopak

Dialog 1

Dialog 2

A: Wiesz, kto to jest? Ta dziewczyna tam?

A: Cześć, jestem Martin. Jak masz na imię?

B: Tak, to nowa studentka.

B: Cześć, jestem Maria.

A: Jak ona ma na imię?

A: Skąd jesteś?

B: Niestety nie wiem…

B: Jestem z Barcelony, a ty?
A: Jestem z Niemiec. Miło cię poznać!
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III. Jaka jest forma baza (sg.)?
1. banany

……………………

6. gruszki

……………………

2. pomidory

……………………

7. cebule

……………………

3. kapusty

……………………

8. pomarańcze ……………………

4. maliny

……………………

9. jabłka

5. ziemniaki

……………………

10. winogrona ……………………

……………………

Jaka jest reguła?
M /F

………………………

LUBIĆ

………………………

ja ……………
ty ……………
on/ lubi
ona

………………………
………………………

N

my ………………
wy lubicie
oni/ ……………
one

IV. Proszę napisać. Co lubisz?
pomidory – ziemniaki – jabłka – pomarańcze – banany – truskawki – ogórki – cytryny – gruszki
maliny – borówki – śliwki
Bardzo lubię:

…………………………………………………………………………………………

V. Proszę rozmawiać. Co woli twój kolega? Co woli twoja koleżanka?
1. Co wolisz? Jabłka czy gruszki?

Wolę ………………………………

2. Co wolisz? Pomarańcze czy grejpfruty?

Wolę ………………………………

3. Co wolisz? Ziemniaki czy frytki?

Wolę ………………………………

4. Co wolisz? Pomidory czy ogórki?

Wolę ………………………………

5. Co wolisz? Ananasy czy banany?

Wolę ………………………………

VI. Proszę posłuchać i uzupełnić.

WOLEĆ
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A: Co dla pani?
B: Poproszę 3 …………………… 4 cebule i 2 banany.
A: Czy coś jeszcze?

ja ……………
ty ……………
on/……………
ona

my ………………
wy wolicie
oni/ wolą
one

B: Tak, ………………………………
A: Ile?
B: Kilo. Albo nie.. pół.
A: Czy to wszystko?
B: Tak, dziękuję. ………………… płacę?
A: 18,25zł
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kilo = 1kg
pół kilo = 1/2kg
deka: 100g = 10dkg

LEKCJA 12
KOLORY
I. Jaki to kolor? Proszę napisać.
pomarańczowy – zielony – biały – żółty – fioletowy – czerwony – różowy – niebieski – brązowy
czarny – szary
1. …………biały…………………
2. …………………………………

Jaki jest twój ulubiony kolor?

3. …………………………………
4. …………………………………
Mój ulubiony kolor to………………

5. …………………………………
6. …………………………………
7. …………………………………

Jaki kolor lubisz?
8. …………………………………
9. …………………………………
Lubię ………………………

10. …………………………………
11. …………………………………
II. Proszę pogrupować.

niebieski – biała – żółte – czerwony – pomarańczowa – różowe – czarna – zielony – brązowa
różowy – fioletowe

JAKI?

Jaka jest reguła?

M

……………………………

F

……………………………

N

……………………………
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JAKA?

JAKIE?

LEKCJA 13
POPROSZĘ...
I. Proszę posłuchać.
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A: Dzień dobry, co dla pani?
B: Poproszę kurczaka, makaron i wodę.
A: Czy coś jeszcze?
B: Tak. Poproszę jeszcze ser, kiełbasę, piwo, sok i 4 pomidory.
A: Czy to wszystko?
B: Tak, dziękuję.
A: Razem 56,70zł. Karta czy gotówka?
B: Karta.
II. Proszę uzpełnić.

1. kurczak

Poproszę …………………………

2. makaron

Poproszę …………………………

3. woda

Poproszę …………………………

4. piwo

Poproszę …………………………

5. pomidory

Poproszę …………………………

Jaka jest reguła?

Poproszę (+ Acc)

M

……

kurczaka

M

……

makaron

F

……

kawę

N

……

piwo

PL.

……

pomidory

III. Proszę uzpełnić.
1. Poproszę ………………………… (ryż)

6. Poproszę …………………………… (mleko)

2. Poproszę ………………………… (herbata)

7. Poproszę ………………………… (banany)

3. Poproszę ………………………… (pizza)

8. Poproszę ………………………… (masło)

4. Poproszę ………………………… (kebab)

9. Poproszę ……………………… (hot-dog

5. Poproszę ………………………… (kurczak)

10.Poproszę ……………………… (banan !)
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!)

LEKCJA 14
KAWA Z MLEKIEM
I. Proszę posłuchać i uzupełnić.
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Dialog 1

Dialog 4

A: Poproszę ………………………… z sosem A: Poproszę …………………… z warzywami.
pomidorowym.

B: Z ryżem czy z ziemniakami?

B: Duży czy mały?

A: Proszę z ryżem.

A: Duży.

Dialog 2

Dialog 5

A: Poproszę ………………….

A: Poproszę …………………….

B: Jaką?

B: Z solą i keczupem?

A: Z serem i szynką.

A: Proszę z solą, ale bez keczupu.

Dialog 3

Dialog 6

A: Poproszę ……………………

A: Poproszę …………………… ze szpinakiem.

B: Z mlekiem?

B: Pizza mała, średnia czy duża?

A: Nie, bez. Ale z cukrem.

A: Duża. Poproszę też coca-colę.

II. Proszę uzupełnić.

1. sos

z …………………………

2. cukier

z …………………………

3. szynka

z …………………………

4. mleko

z …………………………

5. ziemniaki

z …………………………

Jaka jest reguła?

Czy rozumiesz?
M …… z serem
F ……

Z ( + Instr.)

z cytryną

N …… z jajkiem
PL. …

z frytkami
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BEZ mięsa
BEZ laktozy
BEZ glutenu
BEZ cukru
BEZ kapusty
BEZ sosu

LEKCJA 15
JESTEM GŁODNY!
I. Proszę posłuchać i napisać – prawda (P) czy nie (N)
1. Klientka zamawia zapiekankę
z szynką. P/N
2. Klientka zamawia hot-doga
z sosem. P/N
3. Klientka zamawia kebab z
wieprzowiną. P/N
4. Klientka zamawia zapiekankę
bez mięsa. P/N
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ZAPIEKANKA







classic: z serem i pieczarkami
z podwójnym serem
z pomidorem
z szynką
ze szpinakiem
z kurczakiem

HOT DOG

5. Klient zamawia kebab z baraniną. P/N

 classic
 z cebulką
 z ogórkiem

6. Klientka zamawia hot-doga tylko
z ogórkiem. P/N

KEBAB
 z kurczakiem
 z wieprzowiną
 z baraniną
SOS: keczup, musztarda, czosnkowy, ostry

Dialog 1

Dialog 4

A: Dzień dobry, poproszę zapiekankę ze
szpinakiem.
B: Z sosem?
A: Nie, proszę bez.

A: Poproszę zapiekankę wegetariańską z
pomidorem i sosem.
B: Jaki sos?
A: Czosnkowy.

Dialog 2

Dialog 5

A: Poproszę hot-doga.
B: Z cebulką i ogórkiem?
A: Nie, tylko z keczupem i musztardą.

A: Proszę kebab z baraniną.
B: Niestety, nie mamy już baraniny.
A: To poproszę z kurczakiem.

Dialog 3

Dialog 6

A: Poproszę kebab.
B: Jakie mięso?
A: Baranina.
B: Sos?
A: Tak, czosnkowy.

A: Poproszę hot-doga z ogórkiem.
B: Bez cebulki?
A: Tak, bez.
B: Na miejscu czy na wynos?
A: Na wynos.

II. Proszę rozmawiać z kolegą / z koleżanką: twoje zamówienie.
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VI. Proszę przeczytać.
Klient:

Poproszę rachunek!

Kelnerka:

Oczywiście. Razem czy osobno?

Klient:

Razem.

Kelnerka:

Karta czy gotówka?

Klient:

Karta.

Razem czy osobno?

Karta czy gotówka?

Smacznego!

Co pani / pan poleca (rekomenduje)?

Dziękuję, nawzajem!

To jest pyszne!
Jakie jest ciasto dnia?
Jaka jest zupa dnia?
VII. Proszę połączyć w pary.
1. pierogi

a. pomidorowa

2. barszcz

b. ruskie

3. zupa

c. czerwony

4. ciasto

d. warzywa

5. grillowane

e. czekoladowe

6. gorąca

f. owocowy

7. pierś

g. czekolada

8. herbata

h. kurczaka

9. koktajl

i. z kurczakiem

10. sałatka

j. zielona

VIII. Proszę najpierw uzupenić, a potem posłuchać i skorygować.

Na wynos czy na miejscu?
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co – picia – rachunek – deser – dla – karta – pyszne – wynos – jaka – poleca
1. ……… podać?

6. Co pani …………………………………?

2. Coś na …………………………?

7. ………………… czy gotówka?

3. Coś do ……………………………?

8. Na ………………… czy na miejscu?

4. …………… mnie woda.

9. To jest ……………………!

5. Poproszę …………………………!

10. …………… jest zupa dnia?

IX. Proszę rozmawiać z kolegą / z koleżanką – dialog w restauracji.
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X. Proszę napisać (menu z ćw III).
Jaka jest reguła?
1. Jaki koktajl?

koktajl ………………………

M -………

2. Jaka zupa?

zupa

………………………

F - ………

3. Jakie ciasto?

ciasto ………………………

N -………

4. Jakie lody?

lody

………………………

PL.-………

XI. Proszę napisać.
1. sok + jabłko = ………………………………

6. masło + orzech = ……………………………

2. herbata + malina = ……………………………

7. sok + pomarańcza = …………………………

3. mleko + soja = ………………………………

8. zupa + ogórek = ………………………………

4. jogurt + truskawka = …………………………

9. chipsy + papryka = …………………………

5. dżem + śliwka = ………………………………

10. piwo + imbir = ………………………………

XII. Proszę posłuchać.
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Dialog 1

Dialog 3

A: Jak smakuje ci zupa?

A: Jak smakuje ci ciasto?

B: Dobra, ale trochę za zimna.

B: Dobre, ale trochę za słodkie.

Dialog 2

Dialog 4

A: Jak twój kurczak?

A: Jak twoja ryba?

B: Jest okropny!

B: Jest za słona.

XIII. Proszę napisać.
1. MIĘSO: …………………, ………………………, …………………………, …………………
2. RYBA: ……………………………………………………………………………………………
XIV. Co rozumiesz? Proszę uzupełnić: gotowany, pieczony, smażony, grillowany, wędzony

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

XV. Proszę uzupełnić.
1. kawa + mleko

Poproszę ……………………… z …………………………

2. pizza + szynka

Poproszę ……………………… z …………………………

3. kanapka + ser

Poproszę ……………………… z …………………………

4. kurczak + frytki

Poproszę ……………………… z …………………………
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Poproszę ……………………… z …………………………

5. hot-dog + keczup

3. CZY PAMIĘTASZ?
I. Co nie pasuje? Dlaczego nie pasuje?
Nie pasuje …, bo to nie jest…

Nie pasuje…, bo to jest…

SMAK
KOLOR

1. chleb – bułka – masło – bagietka
2. czerwony – słodki – kwaśny – słony
3. makaron – śniadanie – obiad – kolacja
4. gotowany – grillowany – wędzony – żółty
5. wołowina – wieprzowina – kurczak – zapiekanka
6. ziemniak – kapusta – truskawka – marchewka
7. pomarańcza – cebula – arbuz – jabłko
8. ser – jogurt – mleko – mięso
9. ryba – pieprz – sól – cukier
10. rachunek – gotówka – na wynos – łosoś
II. Proszę uzpełnić. Kawa CZY herbata?
1. kawa

CZY

………………………………?

2. z ryżem

CZY

………………………………?

3. sok

CZY

………………………………?

4. razem

CZY

………………………………?

5. wołowina

CZY

………………………………?

6. z cukrem

CZY

………………………………?

7. karta

CZY

………………………………?

8. z keczupem

CZY

………………………………?

9. na wynos

CZY

………………………………?

10. z ziemniakami

CZY

………………………………?

11. …………………

CZY

………………………………?

12. …………………

CZY

………………………………?

13. …………………

CZY

………………………………?

14. …………………

CZY

………………………………?

15. …………………

CZY

………………………………?
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OWOC
WARZYWO
MIĘSO

RYBA

PIECZYWO
NABIAŁ
PRZYPRAWA
POSIŁEK

IV. Proszę posłuchać i uzupełnić.

iść
PROSTO
skręcić W LEWO / W PRAWO
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gdzie – dziękuję – prawo – prosto – tutaj – przepraszam

… jest PO LEWEJ STRONIE
PO PRAWEJ STRONIE
NA ROGU

Dialog 1

Dialog 3

A: Przepraszam, ………………… jest poczta?

A: Przepraszam, gdzie jest szpital?

B: Proszę iść prosto i skręcić w …………. B: Proszę iść ………………… i skręcić w lewo.
Poczta jest po lewej stronie.

Szpital jest po prawej stronie.

A: Czy to jest daleko?

A: Czy to jest daleko?

B: Nie, blisko.

B: Trochę.

A: Dziękuję!

DALEKO = BLISKO
100km
10km

A: …………………………

Dialog 2

Dialog 4

A: Przepraszam, gdzie jest bankomat?

A: .………………………, gdzie jest przystanek?

B: ………………, na rogu.

B: Tam!

A: Dziękuję!

A: Dziękuję.
B: Nie ma za co.

V. Proszę rozmawiać z kolegą / z koleżanką: gdzie jest?

BIBLIOTEKA

KINO

GALERIA HANDLOWA

POCZTA

SKLEP

PARK

MUZEUM
PUB

SZKOŁA

TEATR
BIEDRONKA
RYNEK
BAR

AKADEMIK
HOSTEL
ŻABKA
BP

APTEKA
KLUB

HOTEL

SZPITAL

FRYZJER
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UNIWERSYTET

RESTAURACJA

LEKCJA 17
MÓJ POKÓJ – MOJE MIESZKANIE
I. Czy wiesz, co to jest? Proszę najpierw napisać, a potem posłuchać i skorygować.
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komoda – pralka – szafa – fotel – łóżko – wanna – stół – lodówka – biurko – krzesło – półka
prysznic – zmywarka – kanapa – regał

1………………

2……………

3………………

4………………

5………………

6………………

7……………

8………………

9………………

10………………

11………………

12……………

13………………

14……………

15………………

II. Proszę wybrać dobrą formę.

III. Co tutaj jest?

1. Ten stół jest biały / biała / białe.

1. POKÓJ / SALON: ………………………

2. Ta szafa jest niebieski / niebieska / niebieskie.

………………………………………………

3. To łóżko jest duży / duża / duże.

2. KUCHNIA: ………………………………

4. Ta pralka jest nowy / nowa / nowe.

………………………………………………

5. Ten fotel jest stary / stara / stare.

3. ŁAZIENKA: ………………………………
………………………………………………

IV. Jaka jest forma plural?

4. SYPIALNIA: ……………………………

1. regał

…………………………………

………………………………………………

2. wanna

…………………………………

3. zmywarka

…………………………………

4. półka

…………………………………

5. biurko

………………………………
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LEKCJA 18
CO ROBISZ W POLSCE?
I. Proszę posłuchać i odpowiedzieć na pytania.
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1. Jak ma na imię dziewczyna?

A: Cześć, jestem Adam, a ty? Jak masz na imię?

…………………………………………………

B: Jestem Venessa.

2. Jak ma na imię chłopak?

A: Skąd jesteś?

…………………………………………………

B: Jestem z Anglii, a ty?

3. Skąd jest dziewczyna?

A: Ja jestem z Kanady i teraz mieszkam w

…………………………………………………

Poznaniu.

4. Skąd jest chłopak?

B: Ja też tu mieszkam! Co robisz?

…………………………………………………

A: Pracuję. Jestem architektem. A ty?

5. Co robi dziewczyna?

B: Ja studiuję medycynę.

…………………………………………………

A: Studiujesz po polsku?

6. Co robi chłopak?

B: Nie, studiuję po angielsku.

…………………………………………………
studiować
studiuję
studiujesz

II. Proszę uzupełnić.

=

uczyć się
uczę się
uszysz się

robisz – co – pracuję – wolę – mówisz – lubię – studiuję – mówię – grać – uczę się

Dialog 1

Dialog 6

A: Co ……………………………… w Polsce?

A: Co lubisz robić?

B: Studiuję ekonomię.

B: ……………………… grać w tenisa.

Dialog 2

Dialog 7

A: ………… robisz w Polsce?

A: Co wolisz robić? Grać w tenisa czy w piłkę?

B: ……………………………, a ty?

B: ……………………… grać w piłkę.

Dialog 3

Dialog 8

A: Czy ………………………… po polsku?

A: Co umiesz robić dobrze?

B: Tak, ale tylko trochę.

B: Dobrze umiem ………………… na pianinie.

Dialog 4

Dialog 9

A: Dlaczego uczysz się polskiego?

A: Jakie znasz języki?

B: Bo ……………………… medycynę tutaj.

B: ………………… po angielsku i po francusku.

Dialog 5

Twój dialog

A: Co robisz?

A: ………………………………………………

B: ………………………… anatomii.

B: ………………………………………………
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CZAS WOLNY
III. Proszę przeczytać.

GOTOWAĆ
gotuję, gotujesz

OGLĄDAĆ
film(y), serial(e)
oglądam, oglądasz

CZYTAĆ
książkę(i)
czytam, czytasz

TAŃCZYĆ
tańczę, tańczysz

SŁUCHAĆ
muzyki
słucham, słuchasz

ŚPIEWAĆ
śpiewam, śpiewasz

PŁYWAĆ
pływam, pływasz

ROBIĆ zakupy
robię, robisz

ROBIĆ zdjęcia
robię, robisz

BIEGAĆ
biegam, biegasz

PODRÓŻOWAĆ
podrużuję,podróżujesz

SPAĆ
śpię, śpisz

SPRZĄTAĆ
sprzątam,sprzątasz

UCZYĆ SIĘ
uczę, uczysz

SPOTYKAĆ SIĘ
z kolegami
spotykam,spotykasz

GRAĆ W tenisa, piłkę, koszykówkę, siatkówkę
gram, grasz

CHODZIĆ DO kina, restauracji, kawiarni
chodzę, chodzisz

GRAĆ NA gitarze, pianinie, saksofonie

CHODZIĆ NA imprezy, koncerty, piwo

JEŹDZIĆ na rowerze, na nartach, konno
jeżdżę, jeździsz

MÓWIĆ PO angielsku, niemiecku, francusku, polsku, chińsku, norwesku, hiszpańsku, rosyjsku
SURFOWAĆ PO INTERNECIE
surfuję, surfujesz

UPRAWIAĆ SPORT
uprawiam, uprawiasz

IV. Proszę najpierw napisać, a potem rozmawiać.
1. Co lubisz robić? Lubię ………………………………………………………………………………
2. Co umiesz robić dobrze? Dobrze umiem ……………………………………………………………
TROCHĘ +

DOBRZE ++

BARDZO DOBRZE +++

ŚWIETNIE ++++

3. Czego nie lubisz robić? Nie lubię ……………………………………………………………………
4. Czego nie umiesz robić? Nie umiem …………………………………………………………………
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V. Proszę rozmawiać.

Co wolisz? Pływać czy biegać?

Wolę pływać.

1. śpiewać – tańczyć

6. uczyć się – sprzątać

2. gotować – czytać

7. chodzić do kina – chodzić do restauracji

3. robić zakupy – oglądać serial

8. surfować po internecie – uprawiać sport

4. grać w koszykówkę – grać w siatkówkę

9. spać – słuchać muzyki

5. jeździć na rowerze – biegać

10. spotykać się z kolegami – robić zdjęcia

VI. Proszę uzupełnić.
na – oglądać – sport – z – lubię – po – na – uczę – sprzątam – spać
1. W weekendy chodzę ……………… imprezy.

6. Wolę …………………… serial niż biegać.

2. Regularnie uprawiam …………………………

7. Dobrze mówię ……………… angielsku.

3. Często spotykam się …………… kolegami.

8. Regularnie ……………………… mój pokój.

4. Dobrze umiem grać …………… pianinie.

9. Lubię ……………………………………

5. Nie ………………………… gotować.

10. Codziennie …………………………… się.

ZAWSZE – 100%
NIGDY (NIE) – 0%

CODZIENNIE (poniedziałek – wtorek – środa …)
ZWYKLE – 80%

JAK CZĘSTO?

RZADKO – 30%

CZĘSTO – 70%

CZASAMI (od czasu do czasu) – 50%
VII. Proszę posłuchać i napisać prawda (P) czy nie (N).
1. Andżelina lubi podróżować

P/N

2. Andżelina lubi grać w koszykówkę.

P/N

3. Andżelina często pływa.

P/N

4. Andżelina umie tańczyć.

P/N

5. Andżelina rzadko sprząta.

P/N
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Co robisz codziennie?
Co robisz często?

Co robisz rzadko?

Kiedy mam czas wolny gotuję, słucham muzyki albo spotykam się z kolegami. Lubię też podróżować
i robić zdjęcia. Nie lubię biegać i grać w koszykówkę. Nigdy nie pływam i nie jeżdżę na rowerze. Nie
umiem jeździć na nartach, ale umiem tańczyć. Robię to regularnie. Czasami śpiewam i chodzę do
kina. Często sprzątam, a rzadko oglądam telewizję. Codziennie rozmawiam przez telefon z moją
mamą.
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KONIUGACJA -ę, -isz, -ę, -ysz
Jaka jest reguła?
mówić

lubić

tańczyć

uczyć się

ja
-………

mów……… …………ę

-………

tańcz……… ……………ę

-………

mów……… …………isz

-………

tańcz……… ……………ysz

-………

mów……… …………i

-………

tańcz……… ……………y

-………

mów……… …………imy

-………

tańcz……… ……………ymy

-………

mów……… …………icie

-………

tańcz……… ……………ycie

ty
on / ona
ono
my
wy
oni /one
-……… mów……… …………ą
-……… tańcz……… ……………ą
spać (śpię, śpisz), chodzić (chodzę, chodzisz),woleć (wolę, wolisz), jeżdzić (jeżdżę, jeździsz)
VIII. Proszę uzupełnić.

Co robisz tylko w weekendy?

1. Czy (ty) …………………………… po angielsku? (mówić)
2. Nie (my) ………………………………… uczyć się (lubić)
3. W weekendy dużo (ja) …………………………… (spać)
4. Jak często (wy) ……………………………………… do kina? (chodzić)
5. Nie umiem ………………………………………… (tańczyć)
KONIUGACJA -uję, -ujesz

Czego nigdy nie robisz?

Jaka jest reguła?
gotować

podróżować

-………

got………

…………………ę

-………

got………

…………………esz

-………

got………

…………………e

-………

got………

…………………emy

-………

got………

…………………ecie

-………

got………

…………………ą

surfować

ja
ty
on / ona
ono
my
wy
oni /one
IX. Proszę napisać.
1. Codziennie (ja) …………………………… (gotować)
2. Jak często (ty) ………………………………? (podóżować)
3. Co (wy) ………………………………………? (studiować).
4. Czy wiesz, gdzie on ………………………………? (pracować)
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V. Proszę połączyć w pary.
1. młody

a. zrelaksowany

2. zestresowany

b. gruby

3. zdrowy

c. smutny

4. szczupły

d. stary

5. pracowity

e. chory

6. niski

f. brzydka

7. wesoły

g. wysoki

8. ładna

h. leniwy

VI. Proszę uzupełnić.
wesoły – kreatywna – ty – wysportowany – wesoła – jaka

Cześć... jestem ……………………, inteligentny i ……………………………. A ty?
………… jestem? Hmmmm... Jestem pracowita, aktywna i ………………….. I też jestem
…………………………! Nie jestem romatyczna ;)
To interesujące.. A ile masz lat?
Mam 27 lat., a …………?

Ile masz lat?
Mam 25 lat.
Mam 22 lata.
Mam 19 lat.

Mam 23 lata.

Mam 20 lat.
Mam 24 lata.
LAT czy LATA? Jaka jest reguła?
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 31… 12, 13, 14

+ …………………

22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54…

+ …………………

VII. Proszę najpierw napisać, a potem rozmawiać z kolegą / z koleżanką.
1. Ile masz lat?

Mam ……………………………………

2. Ile ma lat twoja mama?

Ona ma …………………………………

3. Ile ma lat twój tata?

On ma …………………………………
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LEKCJA 21

PROBLEMY
I. Czy rozumiesz?
Czy może mi pan / pani pomóc?
Mój telefon nie działa!

Proszę mi pomóc!

Nie ma wody!

POMOCY!

Winda nie działa!

Nie ma prądu!

Mój rower jest zepsuty!
II. Proszę połączyć w pary.
1. Proszę mi

a. prądu!

2. Nie ma

b. pani pomóc?

3. Mój telefon

c. pomóc!

4. Nie

d. jest zepsuty!

5. Czy może mi

e. nie działa!

6. Mój rower

f. stało?

7. Winda

g. ma wody!

*8. Co się

h. nie działa!

III. Czy rozumiesz?
Mam kaszel!

Mam temperaturę!

Mam biegunkę!
Mam katar!

Boli mnie brzuch!

.

Bolą mnie oczy!

Boli mnie gardło!
Boli mnie głowa!
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Boli mnie tutaj!

