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Lekcja_01
KOMUNIKACJA                                                                S£OWNICTWO                                                        GRAMATYKA                
przedstawianie siebie i innych
wyra¿anie preferencji

wygl¹d, charakter 
zainteresowania, stan cywilny

narzêdnik

nowe s³owa

w³asny, przeprowadziæ wywiad, agent ubezpieczeniowy, zanieœæ, zaznaczyæ, p³eæ, 
znaki szczególne, owsianka, smycz, sterta
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Æwiczenie 1
Proszê dopasowaæ podane frazy do schematu, a nastêpnie
dopisaæ jak najwiêcej s³ów i zwrotów do poszczególnych
kategorii.

STAN CYWILNY

RODZINA

MARZENIA

ZAINTERESOWANIA

CHARAKTER

zalety: wady:

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

spontaniczny

WYGL¥D

............................

............................
............................
............................

............................

............................
............................
............................

wzrost:                     sylwetka:

oczy:                         w³osy:

................................................................

................................................................

CZAS WOLNYPRACA

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

A

spontaniczny    | Czym siê zajmujesz? | chuda | zamê¿na | owalna twarz | Z zawodu jestem… |
d³ugie i proste | niepunktualna | Twoja najwiêksza pasja? | zgrabna | œredniego wzrostu |
systematyczny | o podró¿y dooko³a œwiata | nadwaga | jedynak | ¿eglarstwem | szatyn |
Noszê okulary. | jako t³umacz | kompletnie ³ysy | nerwowy | broda | o w³asnym domu | 
Czy masz rodzeñstwo? | piwne | bezdzietny | ciemne z grzywk¹ | cierpliwa | zielone | 
Jestem emerytem. | Czytam krymina³y. | Lubiê chodziæ po górach.   |

v

v 

201A1

Lubiê chodziæ 
po górach.
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Æwiczenie 2
Proszê przeprowadziæ wywiad z wybran¹ osob¹ z grupy, 
zebraæ o niej jak najwiêcej informacji, 
a nastêpnie przedstawiæ j¹ na forum klasowym.

Æwiczenie 3
Proszê siê zaprezentowaæ wed³ug schematu
z æwiczenia 1.
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Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ tekstów, a nastêpnie uzupe³niæ tabelê. 

201A2 201A3

201A4

01_

ANGELA
KIM JEST?

JAKI/JAKA
JEST?

CZYM SIÊ
INTERESUJE?

CO LUbI?

KOGO LUb
CZEGO NIE

LUbI?

O CZYM 
MARZY?

narodowoœæ
zawód

wygl¹d
charakter

MAMI JAVIER TOM UWE

bigosu

 siedem _7



............................

............................

po .........................

...............................

.................... lewej

..............................

na œrodku

na .........................

na .........................

w prawym 
dolnym rogu

.......................

.......................

........................

........................

Æwiczenie 5
Gdzie kto jest i jak 
wygl¹da?

Æwiczenie 6

Æwiczenie 7

Proszê uzupe³niæ tekst.

Proszê podkreœliæ poprawne formy w tekœcie.
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Mami mieszka ....................... polskiej rodziny. Jest bardzo zadowolona, ....................... pañstwo Maj 
s¹ bardzo sympatyczni, a ............................ jest du¿e, wygodne i ³adnie umeblowane. Pani Joanna 
z ......................... jest ekonomistk¹, ale teraz g³ównie prowadzi dom, a pracuje tylko na zlecenia. 
Pan Grzegorz, jej ............, pracuje ....................... informatyk – programista. Maj¹ dwoje ....................
– Karola i Karolinê, które ................. bliŸniakami i maj¹ po 18 ................ . Jest jeszcze pies, ale 
Mami trochê siê .................. boi.

Jestem Angela Brown, jestem Angielka / Angielk¹, ale mam te¿ polskie korzenie. Mój dziadek 
by³ Polakiem / polski, moja matka œwietnie mówi po / w polsku. Mam 28 lat / lata. Jestem wysoka 
i szczup³a / szczup³¹, mam d³ugie jasne w³osy i niebieskie oczy. Kiedy by³am ma³a, mia³am piegi 
ani / i rude loki. Jestem rozwiedziona, ale / lub nie lubiê tego s³owa, „wolna” brzmi o wiele 
lepszy / lepiej. Interesujê siê literaturê / literatur¹ i wspó³czesnym kinem. Co jeszcze? Lubiê kot / koty, nie 
przepadam za bigos / bigosem. Marzê na / o dalekich podró¿ach. Mój charakter? Jestem zdecydowana 
i pewna siebie / siê. Czasem zbyt pewna, to chyba wada.

m¹¿

górze
201A5

201A6

201A7

_01
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B      DANE PERSONALNE

Æwiczenie 1
W grupie jest nowa kole¿anka. Proszê uzupe³niæ dialog.

Æwiczenie 2
Jesteœ agentem ubezpieczeniowym, 
wype³niasz ankietê personaln¹ nowej 
klientki. Proszê uzupe³niæ dialog. 

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ. 

         STAN CYWILNY  

               kobieta
  panna
¿onaty                
  rozwiedziona
               wdowa 
wolny  
              

Student:           .......................................................
Studentka:       Elena.
Student:           .......................................................
Studentka:       Jestem z Hiszpanii.
Student:           ........................................................
Studentka:       W Granadzie, to najpiêkniejsze
           miasto w Andaluzji.
Student:           ........................................................
Studentka:       Uczê siê polskiego, bo teraz przez     
                      pó³łroku bêdê studiowaæ 
                      w Krakowie, w ramach programu  
                      Erasmus.
Student:           ........................................................
Studentka:       Studiujê Stosunki Miêdzynarodowe.
Student:           ........................................................
Studentka:       Filmem, muzyk¹ flamenco 
          i oczywiœcie polityk¹.
Student:           ........................................................
Studentka:       Uwielbiam czytaæ i tañczyæ.
Student:           ........................................................
Studentka:       Polskie pierogi i paellê.
Student:           ........................................................
Studentka:       Zup. A, i nie cierpiê t³ustego miêsa.
Student:           .......................................................
Studentka:       Tak, starszego brata i m³odsz¹ł
           siostrê.

Agent:        ......................................................
Klientka:       Katarzyna Lisiecka.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Mam 27 lat.
Agent:        ......................................................
Klientka:      W Krakowie, przy ulicy Norwida 7.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Komórka 601 34 25 18, 
        a stacjonarny 12 424 71 52.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Jestem nauczycielk¹.
Agent:        ......................................................
Klientka:       W szkole podstawowej.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Jestem mê¿atk¹.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Nie, nie mam.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, je¿d¿ê na nartach i gram 
        w koszykówkê.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Nie, nie mam problemów 
                   ze zdrowiem.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, oko³o pó³ paczki dziennie.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, mam prawo jazdy, ale rzadko 
        prowadzê samochód.

Æwiczenie 3
Co pasuje?

1.    wdowiec:
           jest po rozwodzie  
            jest w separacji 
            jego ¿ona
            ju¿ nie ¿yje

2.    rodzeñstwo:
           urodziny 
            brat lub siostra  
            ojciec i matka

3.    kawaler:
            jest arystokrat¹ą 
            mieszka w kawalerce 
            nie ma ¿ony

ą

4.    bliŸniak:
           osoba bliska 
            osoba identyczna
            ma rodzeñstwo urodzone 
            w tym samym dniu

5.    jedynak:
            nie ma brata ani siostry     
            ma rodzeñstwo    
            nie ma ¿ony

6.    panna:
           ¿ona pana  
            m³oda pani
            nie ma mê¿a

       

v

Jak masz na imiê?
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C

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... / ..............................

..........................................

Æwiczenie 5
Pani Maj musi wype³niæ 
wniosek paszportowy, 
proszê uzupe³niæ formularz.

Æwiczenie 6
Proszê przygotowaæ analogiczny formularz dla siebie.

   S£OWO ZA S£OWO

Mami:  Karol, czy móg³byœ mi pomóc wype³niæ ten formularz?
Karol:       A co to jest?
Mami:  To dokument, który muszê zanieœæ na uniwersytet.
Karol:   Aha, i co tam jest trudnego?
Mami:  Nie wiem na przyk³ad, co to znaczy p³eæ. Co tu powinnam zaznaczyæ?
Karol:  K – jak kobieta, bo M to mê¿czyzna. Rozumiesz?
Mami:  OK. A to? Nazwisko panieñskie…
Karol:        Tu nic nie piszesz, bo nie jesteœ mê¿atk¹ i Takada to twoje pierwsze nazwisko. 
Mami:  A miejsce sta³ego zamieszkania?
Karol:   To twój adres, ale nie tu w Krakowie, tylko w Japonii. Jeszcze coœ?
Mami:       Chwileczkê, narodowoœæ rozumiem, a obywatelstwo?
Karol:        Piszesz „japoñskie”. Jeœli kiedyœ wyjdziesz za m¹¿ za Polaka, to bêdziesz mog³a 
                 mieæ polskie obywatelstwo i polski paszport.
Mami:        Karol, nie ¿artuj ze mnie!     

 

DI
AL

OG
_1

Joanna Urszula 
polskie                  
nie ma    
12.05.1968 Gdañsk 
Piotr, Halina byrska 
164    
piwne                                    
Maj                        
68051201323    
ulica Spokojna 12/3 
31-315 Kraków    
Soko³owska                                              

Nienawidzę owsianki!    Kocham muzykę!    Nie cierpię szkoły!
Nie znoszę aroganckich ludzi!  Przepadam za polską kuchnią!
Lubię sport.    Nie lubię bigosu!     Uwielbiam pierogi!   
Bardzo lubię filmy Wajdy!    Nie przepadam za lodami.  

Æwiczenie 2
Proszê uporz¹dkowaæ czasowniki.

przyczyna                               nie cierpieæ
bie¿¹cy                                   kierowaæą
nie znosiæą                     interesowaæ siê 
przepadaæ za                     powód    
prowadziæą                     bardzo lubiæą 
pasjonowaæ siêą                    aktualny  

Æwiczenie 1
Co pasuje?

v

v
nie cierpiê 

pobytu = zamieszkania

rodowe = panieñskie
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201B6

201C1

201C2

_01

Maj

JMaj
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Mami:  Karol, czy móg³byœ mi pomóc wype³niæ ten formularz?
Karol:       A co to jest?
Mami:  To dokument, który muszê zanieœæ na uniwersytet.
Karol:   Aha, i co tam jest trudnego?
Mami:  Nie wiem na przyk³ad, co to znaczy p³eæ. Co tu powinnam zaznaczyæ?
Karol:  K – jak kobieta, bo M to mê¿czyzna. Rozumiesz?
Mami:  OK. A to? Nazwisko panieñskie…
Karol:        Tu nic nie piszesz, bo nie jesteœ mê¿atk¹ i Takada to twoje pierwsze nazwisko. 
Mami:  A miejsce sta³ego zamieszkania?
Karol:   To twój adres, ale nie tu w Krakowie, tylko w Japonii. Jeszcze coœ?
Mami:       Chwileczkê, narodowoœæ rozumiem, a obywatelstwo?
Karol:        Piszesz „japoñskie”. Jeœli kiedyœ wyjdziesz za m¹¿ za Polaka, to bêdziesz mog³a 
                 mieæ polskie obywatelstwo i polski paszport.
Mami:        Karol, nie ¿artuj ze mnie!     

 

ZAJMOWAÆćSIÊ
        + NARZÊDNIKĘ

KIEROWAÆć
+ NARZÊDNIK

OPIEKOWAÆćSIÊć
+ NARZÊDNIK

PROWADZIÆ
+ BIERNIK

 projektem
finansami

firm¹ą
projektem

 samochodem

ruchem ulicznym

dziecko za rêkê

firmê

dom

samochód
psa na smyczy

Æwiczenie 3
Proszê przyjrzeæ siê powy¿szym schematom, 
a nastêpnie zaznaczyæ, co nie pasuje. 

1.    kierowaæ
            sklepem
             pacjentami  
             przychodni¹

2.    zajmowaæ siê
            ogrodem
             podró¿¹  
             reklam¹

3.    opiekowaæ siê
            wakacjami 
             zwierzêtami
             bezdomnymi

4.    prowadziæ
             dyskusjê
             autobus
             reklamê

       

domem

domem
ogrodem

psem

psem

dzieæmi

dzieæmi

pacjentami

pacjentami

1.     Od roku Piotr ......................... t¹ firm¹, choæ
       oficjalnie szefem jest jego ojciec.
2.     Kiedy by³am na urlopie, s¹siad ..............................  
       moim kotem.
3.     W naszej firmie pan Nowacki .................................
       marketingiem.
4.     Moja mama œwietnie potrafi ................................... 
       dom, ale nie umie ..................................................... 
       samochodu.
5.     Kto wczoraj ................................................... autem 
       w momencie kolizji?
6.     Czym pan .............................. na co dzieñ?
7.     Ewa ..................................... chor¹ babci¹.
8.     Kto bêdzie jutro .............................. zebranie?

Æwiczenie 4
ProszêĘuzupe³niæ.

Æwiczenie 5
ProszêĘuzupe³niæ.

marzyæ, radziæ sobie, zajmowaæ siê, nie cierpieæ, kierowaæ, prowadziæ   , biznesmen, przepadaæ za

Kolej na mnie? A zatem: Uwe Stein, .......................... z Niemiec, a konkretnie z Berlina. 
Od roku pracujê i mieszkam w Polsce. ........................ w³asn¹ firmê, która ..........................
dystrybucj¹ produktów farmaceutycznych. Teraz intensywnie uczê siê polskiego. To doœæ 
trudne ....................... firm¹ i jednoczeœnie spêdzaæ kilka godzin w szkole, ale ......................... 
nieŸle. Pewnie dlatego, ¿e jestem bardzo zdyscyplinowany i systematyczny. Jeœli chodzi 
o wygl¹d, to jestem raczej wysoki, dobrze zbudowany, mam jasne w³osy i niebieskie 
oczy. Zainteresowania? Typowe – sport, kino. Lubiê jeŸdziæ na nartach. .......................... 
polskim jedzeniem. .................................... gadatliwych kobiet. ............................... o tym, 
¿eby wiêcej czasu spêdzaæ z moj¹ rodzin¹, czyli ¿on¹ i dwójk¹ dzieci.

v
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D

PRZYIMKI
    .....................
    .....................  
    ..................... 
    ........  / .........  
    .....................  
    .....................
    ..................... 

KIM?
    Polakiem
    matk¹
    dzieckiem
    s¹siadem
    przyjació³k¹
    ch³opcem
    ...........................

CZYM?
    rowerem
    taksówk¹
    d³ugopisem
    no¿em
    szamponem
    .....................................
    .....................................
    ..................................
    ..................................

   NARZÊDNIK

CZASOWNIKI
    cieszyæ siê
    martwiæ siê
    zmêczyæ siê
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................

JAK?
    piechot¹
    jednym ruchem
    bystrym okiem
    ............................
    ............................

       z → ...................., ...................., ......................
     ze → ...................., ...................., ......................
     za → ...................., .................... 
poza → .................... 

1.    .................. wróci³aœ z dworca? Piechot¹.
2.     .................. chcesz kawê? Z mlekiem i cukrem.
3.     .................. ona siê interesuje? Paw³em.
4.     Czy wiesz, .................................... stoisz? 
       Przed pomnikiem Chopina.
5.     .................. tu wszed³eœ? Normalnie, drzwiami.
6.     .................. rozmawia³eœ przez telefon? Z Alicj¹.
7.     .................. by³aœ nad Ba³tykiem? Latem.
8.     .................. siê martwisz? 
       Wczorajszym egzaminem.
9.       .................. powinnam iœæ na dworzec? T¹ ulic¹.
10.     .................. jeŸdzisz do pracy? Autobusem.
11.     .................. szed³ Javier? Szybkim krokiem.
12.     .................. kroisz chleb? Ostrym no¿em.
13.     .................. dzieci wróc¹ ze szko³y? 
       Wczesnym popo³udniem.

Æwiczenie 3
ProszêĘuzupe³niæ pytania.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ na podstawie tekstu, a nastêpnie 
wyjaœniæ znaczenie tych wyra¿eñ przyimkowych.

Æwiczenie 1
Proszê przyporz¹dkowaæ zaznaczone s³owa do schematu.

z ulg¹

Jak
Z czym

stresowaæ siê

ze

201D1

201D2

201D3

Javier wraca³ do domu póŸnym wieczorem. Szed³ w¹sk¹ i doœæ 
ciemn¹ ulic¹. Nie czu³ siê tu zbyt pewnie, wiêc maszerowa³ 
szybkim krokiem. Nagle us³ysza³ za plecami dziwny ha³as. Obejrza³ 
siê, ale nie by³o nikogo. Pod drzewem coœ ma³ego poruszy³o siê 
miêdzy stertami jesiennych liœci. „Uff, to tylko kot, nie ma siê czym 
stresowaæ.” –  pomyœla³ Javier z ulg¹. Chcia³ iœæ dalej, ale zwierzak ju¿ sta³ przed nim i miaucza³ 
¿a³oœnie. „Aha, nie masz domu. I nikt siê tob¹ nie interesuje, co? Oho, ktoœ ciê skaleczy³ nad 
prawym okiem, niedobrze.” Brudny i strasznie chudy kotek patrzy³ na Javiera z ufnoœci¹.
 „Rozumiem, chcia³byœ iœæ ze mn¹, ale nie mogê ciê wzi¹æ. Jestem artyst¹, nie umiem zajmowaæ 
siê kotami.” – powiedzia³ zdecydowanie Javier i poszed³ dalej. Kociak nie przej¹³ siê wcale t¹ 
odmow¹, tylko pobieg³ za nim. Przed domem Javier stwierdzi³ z rezygnacj¹ – „Chyba mam kota.” 
Pocz¹tkowo ba³ siê dotkn¹æ zwierzaka, ¿eby nie zaraziæ siê jak¹œ chorob¹, ale potem machn¹³ 
rêk¹ na wszystko i wzi¹³ go ze sob¹. W domu umy³ kotka ciep³¹ wod¹, wysuszy³ rêcznikiem 
i nakarmi³ mlekiem. „Kto bêdzie opiekowaæ siê tym kociakiem? Ja nie umiem radziæ sobie ze 
zwierzêtami. W dodatku ci¹gle jestem poza domem. Jednym s³owem – mam problem.”

KIEDY?
    wiosn¹
    latem
    jesieni¹
    zim¹
    noc¹
    ca³ymi dniami 
    wczesnym popo³udniem
    ...........................................

KTÓRÊDY?
    korytarzem
    schodami
    drog¹
    autostrad¹
    ulic¹ D³ug¹
    przejœciem podziemnym
    ...........................................

_01
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Go³êbie lata³y .................. naszymi g³owami.1. 

Nie mo¿esz ca³ymi dniami siedzieæ 2. 

        ..................  telewizorem.
Uwielbiam pizzê ..................  szpinakiem.3. 

Uwe czêsto jest ..................  domem, 4. 

        w zwi¹zku z wyjazdami firmowymi.
Angela siedzia³a ..................  Karolin¹ a Tomem.5. 

Pies œpi ..................  sto³em.6. 

Poproszê colê ..................  lodem.7. 

Przepraszam, ale ja by³am pierwsza, 8. 

        a pan sta³ ..................  mn¹!

 

Æwiczenie 3
Proszê u³o¿yæ historyjkê, u¿ywaj¹c nastêpuj¹cych wyra¿eñ. 

Æwiczenie 1
Proszê po³¹czyæ przeciwieñstwa.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

E  POWTÓRZENIE

Angela ............................... katarem. 1. (martwi³a siê / zarazi³a siê / przejmowa³a siê)

Uwe ................................. du¿¹ firm¹. 2. (radzi sobie / kieruje / prowadzi)

Mami .................................. malarstwem. 3. (opiekuje siê / pasjonuje siê / przejmuje siê)

Tom zawodowo .............................. histori¹. 4. (stresuje siê / cieszy siê / zajmuje siê)

Javier napisa³ zadanie ............................. przyk³adem. 5. (w porównaniu z / w zwi¹zku z / zgodnie z)

................................. tym pisaniem, muszê odpocz¹æ. 6. (bawi³em siê / martwi³em siê / zmêczy³em siê)

Dlaczego czeszesz siê ..............................................?1. 

Nie zd¹¿y³ na tramwaj i musia³ iœæ ........................ .2. 

Wszystko mnie boli, nie mogê ruszyæ ani           3. 

        ..................................., ani ......................................... .
Czy Angela ucieszy siê ............................................?4. 

Kto zajmuje siê .........................................................?5. 

Czemu piszesz ..........................................................?6. 

Czy móg³byœ posmarowaæ chleb ...........................?7. 

Andrzej pasjonuje siê .............................................. .8. 

Nie stresuj siê ...........................................................!9. 

zaleta                            mê¿atka    
nie cierpieæ              nieœmia³y    
wolna                            rezultat    
pewny siebie              niezdyscyplinowany    
przyczyna              martwiæ siê     
zorganizowany              przepadaæ za    
nie przejmowaæ siê       wada  

Czy moglibyœmy pojechaæ z ................... 1. (wy)?
Czy pójdziesz ze ................ 2. (ja) do kina?
Nie warto z ................. 3. (oni) rozmawiaæ. 

        I tak siê nie zgodz¹.
Nie powinnaœ siê ................. 4. (ona) przejmowaæ!
Mo¿esz spotkaæ siê z ................. 5. (my) w weekend?
Nie pójdê ani z .................6.  (ty), ani z ................. (on)!
Przyszli wszyscy poza .................7.  (one).
Co za dziecko! Nikt sobie z ................. 8. (ono) nie    

 radzi.

z ulg¹, zmêczyæ siê, przejmowaæ siê, z rezygnacj¹, radziæ 
sobie, cieszyæ siê, piechot¹, jednym s³owem, poza miastem

 
dzieci, rêka, noga, ta wiadomoœæ, piechota, 
wspó³czesny teatr, cudze problemy, 
moja szczotka   , mas³o, mój d³ugopis  

 
 
z, ze, pod, nad   , przed, za, miêdzy, poza  
  

Æwiczenie 4
Co pasuje?

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ.

zarazi³a siê 

moj¹ szczotk¹ 

nad

wami

v
v

Nie znoszê
kataru!
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nowe s³owa

A

Lekcja_02
KOMUNIKACJA                                                            S£OWNICTWO                                                            GRAMATYKA                

kataklizmy
biografia

dope³niacz

laæ (leje), powódŸ, strata, panika, ogieñ, zabiæ, zgin¹æ, umrzeæ, zniszczyæ, zniszczony, 
uciekaæ / uciec, zawaliæ siê, nagroda, kopalnia, zgodziæ siê

 NIE LubIÊ 
 PONIEDZIA£Ku!
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Æwiczenie 2
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Æwiczenie 3
Co pasuje?

Javier:  Leje i leje! Nie lubiê takiej …………….., i tych parasoli, kaloszy…! 
             No i nie lubiê ………………………….. .
Mami:     Nikt nie lubi …………….. tygodnia. I nikt nie lubi ……………... . No, mo¿e Anglicy.
Javier:  Co …………….? Nie ogl¹da³em „…………………..”, nie       
  s³ucha³em …………., nie mia³em ……………….. na nic.
             Uczy³em siê …………………….. .
Mami:   Nie do …………….., ty?!  Wiêc nie s³ysza³eœ, ¿e na po³udniu
             Polski jest wielka powódŸ!
Javier:  A co to takiego? Nie znam tego …………………… . 
Mami:  Nie masz …………………? 
Javier:     Szkoda czasu na szukanie, ty mi powiedz! 
Mami:  PowódŸ to jest kataklizm, kiedy za d³ugo i zbyt intensywnie
             pada deszcz. Taka „wielka woda”, rozumiesz? „PowódŸ tysi¹clecia” by³a w lipcu         
             1997 roku, a teraz wszyscy boj¹ siê nowej …………………, nowych …………………. .
Javier:    Wiêcej …………………….! To tylko deszcz!

1.    Czego nie lubi Javier?
2.     Dlaczego Javier nie ogl¹da³ 
       ani nie s³ucha³ wiadomoœci?
3.     Co to jest powódŸ?
4.     Gdzie jest powódŸ?
5.     Dlaczego Javier nie chce 
       u¿yæ s³ownika?
6.     Kiedy by³a tak zwana 
       „powódŸ tysi¹clecia”?
7.     Czy Javier z natury jest pesymist¹?
8.     Jakiego rodzaju gramatycznego 
       jest powódŸ?

bardzo silny wiatr1. 

bada siê je sejsmografem 2. 

eksplozja góry z kraterem na szczycie3. 

masy œniegu lub kamieni spadaj¹ce4. 

        ze stoku górskiego
d³ugi czas bez opadów deszczu5. 

wielka fala6. 

palenie siê budynków, lasów 7. 

        niekontrolowany ogieñ
wielka woda 8. 

wybuch wulkanu

po¿ar
huragan

tsunami

trzêsienie ziemi

lawina

suszapowódŸ

4

DOPE£NIACZ JEST  
WSZÊDZIE

relacjonowanie zdarzeñ 
opowiadanie o rodzinie

202A1

202A2 202A3
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B

 NIE LubIÊ 
 PONIEDZIA£Ku!

.............................     ..............................

.............................     ..............................

.............................     ..............................

.............................     ..............................

.............................     ..............................

czasownik + DOPE£NIACZ

Potrzebujê ciebie / matki / przyjació³ki. 

1.    szukaæ dziury w ca³ym:

           widzieæ braki tam, gdzie ich nie ma
            szukaæ czegoœ bezmyœlnie
            chcieæ znaleŸæ coœ ma³ego

2.    pilnowaæ swojego nosa:

           nie wychodziæ z domu
            mieæ intuicjê
            zajmowaæ siê swoimi 
            sprawami

            

            

Æwiczenie 4
W jakich regionach œwiata wymienione kataklizmy 
wystêpuj¹ czêsto, a w których bardzo rzadko? 

Æwiczenie 2
Proszê wypisaæ czasowniki (bezokoliczniki),
które zawsze ³¹cz¹ siê z dope³niaczem.

Æwiczenie 5
Czego ludzie nie maj¹, kiedy jest jakiœ kataklizm?

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.
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Ludzie nie maj¹... 

woda, pr¹d, jedzenie, ogrzewanie, 
dach nad g³ow¹, pomoc medyczna, 
lekarstwa, wiadomoœci itp.      uCZ SIÊ

      POLSKIEGO

Kogo potrzebujesz? ................................................................................................... 1. (ty / matka / przyjació³ka)

Czego potrzebujesz? ............................................................................................... 2. (s³ownik / pomoc / s³oñce)

Kogo szukasz? ............................................................................................. 3. (ktoœ kompetentny / ¿ona / kolega)

Czego szukasz? .......................................................................................................... 4. (okulary / klucz / wyjœcie)

Kogo s³uchasz? .................................................................................................. 5. (rodzice / nauczyciel / dziecko)

Czego s³uchasz? .............................................................................................................. 6. (radio / wyk³ad / jazz)

Kogo siê boisz? .............................................................................................. 7. (z³odziej / ten mê¿czyzna / ojciec)

Czego siê boisz? ................................................................................................. 8. (du¿e psy / paj¹ki / ciemnoœæ)

Czego ona uczy? ................................................................................................... 9. (jêzyk / gramatyka / historia)

Czego u¿ywasz? .......................................................................................... 10. (brzydkie s³owa / ¿ycie / kosmetyki)

Czego pilnuje pies? ................................................................................................ 11. (dom / mieszkanie / ogród)

Czego ¿a³ujesz? ....................................................................................... 12. (stracony czas / m³odoœæ / ta decyzja)

Czego zapominasz? ................................................................................................ 13. (klucze / komórka / portfel)

Czego ¿yczymy? ............................................................................................................................................. 14. 

         (mi³y weekend / Szczêœliwy Nowy Rok / wszystko najlepsze)

3.   baæ siê jak ognia:

          baæ siê wszystkiego
           baæ siê panicznie
           baæ siê po¿aru

Ja tu pilnujê!

Niczego nie żałuję

Æwiczenie 3
Czy wiesz, co to znaczy?

02_
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Wiele / wielu pasa¿erzy / pasa¿erów czeka³ / czeka³o1.  na dworcu.
Ile / ilu porcje / porcji2.  zamówiæ? Piêæ / piêciu czy szeœæ / szeœciu?
Du¿y / du¿o ludzie / ludzi lubi / lubi¹3.  ogl¹daæ telewizjê.
Czy wiesz4.  ile / ilu studenci / studentów jest / s¹ w Krakowie?
W klasie 5. sta³y / sta³o kilka / kilku komputerów / komputery.
W Polsce 6. mieszka / mieszkaj¹ 12 tysi¹ce  / tysiêcy Romowie / Romów.
Wiele / wielu nauczycielów / nauczycieli ma / maj¹7.  w³asne firmy.
Kilka / kilku nauczycielek / nauczycielki8.  ju¿ wyjecha³a / wyjecha³o.
Ma³o / ma³a kobiety / kobiet pracuje / pracuj¹9.  w tym zawodzie.
Wiele / wielu policjant / policjantów zginê³o / zginêli10.  w tej akcji.
Du¿o / du¿e zwierzêta / zwierz¹t zabij¹ / zabija11.  inne zwierzêta. 

ONE ONI
r. niemêskoosobowy                 r. mêskoosobowy

dwa / dwie, trzy,
cztery

dwóch, trzech, 
czterech

+ mian. l. mn.
   komputery,
   studentki, piwa

+ dop. l. mn.
   komputerów
   studentek, piw

+ dop. l. mn.
   studentów
  

piêæ, szeœæ, … 
dwanaœcie, …

piêciu, szeœciu, 
… dwunastu, …

du¿o, ma³o, 
kilka, wiele…

du¿o, ma³o, 
kilku, wielu…

dwie kawy, trzy koty, cztery piwa                           S¥  / bY£Y / bÊD¥ (czasownik w l. mn.)

dwoje, troje, czworo, piêcioro dzieci          
dwóch, trzech, czterech, piêciu studentów             JEST / bY£O / bÊDZIE (czasownik w l. poj.)
du¿o, ma³o studentek, studentów        

Æwiczenie 4
Jakie czasowniki z æwiczenia 2 pasuj¹ do dialogu?

Æwiczenie 1
Co nie pasuje? 
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Karolina jedzie na weekend z przyjació³mi. Ale…

Pani Joanna:  Teraz ...................., ¿e siê zgodzi³am. Ca³y czas bêdê siê ...................., 
                         ¿e coœ ci siê stanie.
Karolina:  Mamo! Nie mo¿esz mnie traktowaæ jakbym mia³a 10 lat! 
                         ................................ trochê wolnoœci! Przecie¿ dobrze siê ..........................., 
                        nie ................................ o porz¹dkach w domu, nie ...........................   
  brzydkich s³ów, nawet muzyki nie ........................... ju¿ tak g³oœno – jestem  
  doros³a i odpowiedzialna!
Pani Joanna:  Tak, wiem, kochanie. Mo¿e rzeczywiœcie  ........................ dziury w ca³ym?
Karol:   A ja myœlê, ¿e ona ma nowego ch³opaka i dlatego tak chce jechaæ.
Karolina:  A ty masz ................................. swojego nosa!
Karol:  A ja i tak ........................... ci udanej imprezy. Baw siê dobrze, siostro! 

ILE? ILu?

Udanej imprezy!

_02
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W grupie ....................1.  (uczyæ siê) ........................... (4) ........................... (student).
Na tej ulicy  ......................... 2. (budowaæ siê) ......................... (16) ......................... (dom).
W Biblii .................... 3. (byæ) ......................... (12) ......................... (aposto³).
W klasie ......................... 4. (wisieæ) ......................... (7) ......................... (zdjêcie).
W gara¿u .........................5.  (staæ) ......................... (6) ......................... (samochód).
Tam ......................... 6. (pracowaæ) ......................... (10) ......................... (kelner).
Tu ..................... 7. (byæ) ......................... (5) ......................... (p³yta CD).
W lodówce ......................... 8. (le¿eæ) ......................... (8) ......................... (piwo).
......................... 9. (9) ......................... (dziewczynka) ......................... (bawiæ siê) razem.
W Polsce ..................... 10. (mieszkaæ) .................................................. (38) ..................... (milion) ludzi. 

         bRAT OJCA
          CZY OJCIEC bRATA?

Æwiczenie 3

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ (czas teraŸniejszy).

ZnajdŸ 10 ró¿nic. Porównaj oba rysunki.

Æwiczenie 1
Co pasuje?

nagroda
mistrzostwa  
literatura
dzieñ
koniec
alfabet 
owoce
prezydent
termin
szko³a

Morse’a
tygodnia  
Polski 
morza
p³atnoœci
jêzyków obcych 
faktu
Nobla
œwiata
Europy

pora
rata  
plan
matka
po¿ar
wybuch
trzêsienie
data
kopalnia
podró¿e

Guliwera
lasu
roku
soli
wulkanu
kredytu
wa¿noœci
ojca
lekcji
ziemi

uczy siê czterech studentów
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Jak ........... Pana Boga za piecem.1. 

Masz ........... nich wiadomoœæ?2. 

........... poniedzia³ku!3. 

Torba le¿y ........... radia.4. 

............ nas to bez znaczenia.5. 

Wiem to ........... gazety.6. 

Pijê kawê ........... mleka.7. 

Umiesz graæ „........... Elizy”?8. 

Frytki s¹ ........... ziemniaków.9. 

Lubiê wszystkie owoce ............ bananów.10. 

Andrzejki. Studenci rozmawiają o datach, które pamiętają.
Początek stanu wojennego w Polsce.
Pierwsze wolne wybory w Polsce.
Zmarł cesarz Japonii Hirohito.
Śmierć księżnej Diany.
Ślub Diany i Karola.
Ślub księcia Williama.
Upadek Muru Berlińskiego.
Zjednoczenie Niemiec. 
Atak na WTC.
Urodził się Javier.

29.11.2010 

 DOPE£NIACZ

z / ze

witamy w Krakowie, z Polski, ze Œl¹ska, bez sensu, Kino pod baranami, dla obcokrajowców, 
krok po kroku, od czasu do czasu, ode mnie, pytanie o drogê, z mlekiem, ko³o kiosku, poza 
domem, obok sklepu, przy tablicy, naprzeciwko poczty, wœród ludzi, na dworcu, podczas 
meczu, u dentysty, po lekcji, do Wroc³awia, o której godzinie, z powodu choroby, w Tatrach, 
czekam na niego, z Niemiec, oprócz niej, tam i z powrotem, ze œmietan¹

Æwiczenie 2
Jaki jest mianownik?

Æwiczenie 1
Gdzie jest dope³niacz?

Æwiczenie 2
Proszê wypisaæ przyimki, które ³¹cz¹ siê z dope³niaczem. Æwiczenie 3

Proszê uzupe³niæ zdania przyimkami z tabeli.

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ i wpisaæ daty.

........................................

...........................................

.........................................  ..........................................

.........................................

............................................

..........................................

PRZYIMKI

KIEDY TO bY£O?

Józef Dietl

P
rz

y
im

k
ić

| 
D

o
p

e
³n

ia
c

z 
je

st
 w

sz
ê

d
zi

e

_02

E

F

u

202D2

202E1

202E2

202F1

202E3

d o w n l o a d  t h i s  b o o k  f r o m  e - p o l i s h . e u

18_ osiemnaœcie



 

Organizacja powsta³a 
11 grudnia 1946 roku 
z inicjatywy Polaka 
doktora Ludwika 

Rajchmana w wyniku uchwa³y Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych. G³ównym 
celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie 
wy¿ywienia, ochrony zdrowia, edukacji, a tak¿e 
ochrony przed przemoc¹ i wykorzystywaniem. 
Zakres dzia³ania organizacji jest globalny.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ UNICEF dosta³ w 1965 roku 
Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Organizacja mia³a te¿ du¿y udzia³ w uchwaleniu 
przez ONZ w 1989 roku Konwencji o Prawach 
Dziecka.
Od 2006 ich reklama jest na koszulkach siatkarek 
i pi³karzy klubu FC Barcelona.
Co roku na œwiêta Bo¿ego Narodzenia UNICEF 
wydaje specjalne kartki pocztowe, z których dochód 
przeznacza na swoj¹ dzia³alnoœæ. Oprócz tego przez 
ca³y rok prowadzona jest sprzeda¿ ró¿norodnych 
produktów na cele charytatywne.
(Ÿród³o: Wikipedia)

Æwiczenie 2
Proszê napisaæ daty i liczby s³owami. Czy umiesz wyjaœniæ zaznaczone s³owa?

G  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 1

.................... tu nie znasz?  Nie znam Piotra i Alicji.1. 

.................... jesteœ? Jestem z Anglii.2. 

.................... by³eœ? By³em u mamy.3. 

.................... to jest? To jest do pisania.4. 

.................... to wiesz? Wiem to z gazety.5. 

.................... nie móg³byœ ¿yæ? Bez ksi¹¿ek.6. 

.................... idziesz? Idê do domu.7. 

.................... muzyki s³uchasz? Klasycznej.8. 

.................... komputera u¿ywasz? Tego.9. 

Æwiczenie 2
Proszê napisaæ pytania do podkreœlonych s³ów.

A. Gdzie jest dope³niacz?
UNICEF powsta³ w czasie wojny.
Dr Ludwik Rajchman za³o¿y³ UNICEF.
UNICEF dzia³a na ca³ym œwiecie.
UNICEF zajmuje siê dzieæmi.
Sportowcy reklamuj¹ tê organizacjê.
Akcje charytatywne s¹ tylko w grudniu.

P          NB. Prawda czy nieprawda?
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Moja babcia Stanis³awa urodzi³a siê (21.08.1923 r.) .............................................................................
................................................................................................................................................. we Lwowie. 
Imieniny obchodzi³a (08.05.) ............................................................, ale nie lubi³a swojego imienia. 
(01.09.1939 r.) .............................................................................................................................................
...................... wybuch³a (II) ............................... wojna œwiatowa i wszystko siê zmieni³o. Rodzina 
babci na zawsze opuœci³a Lwów. 
Najpierw mieszkali w Gdyni, potem przeprowadzili siê do Krakowa. Tam babcia pozna³a mojego dziadka 
Tadeusza. Pobrali siê przed koñcem wojny, (02.04.1945 r.) ....................................................................................
..............................................................................................................................................., w Koœciele Mariackim. 
Mieli (5) ............................ dzieci. Najstarszy syn urodzi³ siê (22.01.1946 r.) ..........................................................
........................................................................................................................................................................................,
a najm³odszy (17.08.1958 r.) ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................ . To mój ojciec chrzestny. 
Moja mama, ich jedyna córka, przysz³a na œwiat (20.05.1948 r.) ........................................................
.............................................................................................................................................................. .
Dziadek prowadzi³ w³asn¹ firmê, a babcia zajmowa³a siê domem. Ca³e ¿ycie  ciê¿ko 
pracowali. Mieli (9) ....................................... wnuków – trzy dziewczynki 
i (6) ............................ ch³opców. Babcia zmar³a po d³ugiej chorobie 
(26.01.2007 r.) .........................................................................................
.................................................................................................................
............................................................. . Jest pochowana na ma³ym 
wiejskim cmentarzu pod Czêstochow¹.
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nowe s³owa

Lekcja_03
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
w kasie kina
porównywanie

kino, film
streszczenie

przyimki statyczne i dynamiczne
zdania celowe

msza, poœcig, obsada, wra¿enie, œcie¿ka, wytwórnia, bohater, przygoda, s³ynny, 
spojrzenie, szaleñstwo, napiêcie, groza, strach, plemiê

 DO KINA CZY NA FILM?

TEATR
¯YWYCH FOTOGRAFII

(+ miejscownik) (+ dope³niacz)(+ miejscownik) (+ biernik)

(+ dope³niacz) (+ dope³niacz)

JESTEM IDÊ

Gdzie? Dok¹d? Na czym? Na co? 

U kogo? Do kogo? 

w kawiarni

u kolegi
w Zakopanem

w restauracji
w firmie

do kawiarni
do parku

do koœcio³a

do galerii
do babci

na mszy

na wyk³ad
na urodziny

na wizytê

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tekst wpisuj¹c w ka¿d¹ lukê 
odpowiedni wyraz.

Jest (1) ................... po po³udniu.  (2) ................................
skoñczyli lekcje i wyk³ady, maj¹ doœæ nauki. Myœl¹, co 
mogliby robiæ w wolnym (3) ............................. . Pogoda 
jest (4) ......................... i nikt nie ma (5) ................. na 
spacer. Angela proponuje kino. Nie wie jeszcze, (6) 

..................... mog¹ pójœæ, ale sprawdza program w (7) 

............................... i wybiera film, który ma dobre (8)

................................... . Nastêpnie (9) ............................. 
bilety i umawia siê z kolegami przed (10) ........................ 
pod (11) ......................... .

*

*

1.    w pi¹tek  pi¹tek  pi¹tku
2.     studentki  studentów studenci
3.    czasu  czasem czasie
4.     brzydka  brzydko brzydki
5.   ochotê  ochoty ochota
6.    na czym  na co czym 
7.   Internetu  Internet Internecie
8.   recenzjê  recenzje recenzji
9.    rezerwowa           rezerwuje rezerwujê
10.   szóst¹  szóstej szósta
11.   kinie  kino kinem

pi¹tek
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”Teatr żywych Fotografii” nazwa 
pierwszego stałego kina w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej (1899 r., stosowano 

aparat projekcyjny systemu braci Lumiére).

203A1

203A2

v

na kawie na kawê
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mo¿e byæ 
≠ byæ mo¿e

 - Dzieñ dobry. Mam rezerwacjê na nazwisko Brown.
 - Rz¹d pi¹ty, miejsce siódme, mo¿e byæ?
 - Na „Autora widmo”, na osiemnast¹.
 - Niestety nie, to premiera. Sala jest pe³na.
 - Trochê za blisko. Nie ma niczego dalej od ekranu?
 - Na jaki seans?

 
 - Przepraszam, mam pytanie. Czy ten film jest dubbingowany?
 - Dla studentów i emerytów.
 - Tak, ale dzisiaj niestety jest zepsuta.
 - Nie. Jest po angielsku, z polskimi napisami.
 - Aha. A dla kogo s¹ bilety ulgowe?
 - I ju¿ ostatnie pytanie: czy w sali jest klimatyzacja?

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ dialog.

Æwiczenie 4
Proszê dopasowaæ.

Æwiczenie 5
Proszê uporz¹dkowaæ dialogi.
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Javier:     ......................................................................
Angela:    E, raczej nie, pada deszcz i jest zimno.

Javier:       ......................................................................
Angela:     Proponujê, ¿ebyœmy poszli do kina.

Javier:     ......................................................................
Angela:     Nie wiem, co ciekawego graj¹, 

                ale  mo¿emy sprawdziæ.

Javier:    ......................................................................
Angela:     Mo¿e byæ. Ma niez³e recenzje. 

Javier:    ......................................................................
Angela:     Oczywiœcie, ¿e mogê. Ile biletów?

Javier:    ......................................................................
Angela:     Za dziesiêæ szósta pod kinem.

kasa                bia³y prostok¹t, na którym emitowany jest film
film z napisami  opinia krytyka, np. w gazecie
film dubbingowany z lokaln¹ wersj¹ jêzykow¹
miejsce                tam ludzie kupuj¹ bilety
klimatyzacja  regulacja temperatury
rz¹d                numer fotela
seans                wersja oryginalna, tekst na ekranie
sala                ze zni¿k¹
recenzja  fotele jeden przy drugim w kinie, w teatrze
bilet ulgowy  projekcja, pokaz filmowy
ekran                du¿y pokój w kinie, w szkole itp.

Mo¿e pójdziemy na spacer?

A

B

1

1
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Æwiczenie 1
Jakie zalety, a jakie wady maj¹ te kina?

Æwiczenie 2
Jakie kino oni wybior¹ i dlaczego?
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JAKIE KINO? JAKI FILM?

wady

zalety
Lumen

Lumen

Zaczarowany M³yn

Zaczarowany M³yn

Nie ma problemu,¿eby 
zaparkowaæćsamochód.

TY

_03
B
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„Pozdrowienia z Moskwy” 
„Gwiezdne wojny” 
„Czas apokalipsy”  
„Psychoza”   
„Cztery wesela i pogrzeb” 
„Ojciec chrzestny”  
„Upiór w operze”   
„Król Lew”  
„Tañcz¹cy z wilkami”  

Æwiczenie 3
O jakich typach (gatunkach) filmów oni mówi¹? 
Jakie s¹ jeszcze inne gatunki?

Æwiczenie 4
Proszê dopasowaæ tytu³y do filmów.

v
film science fiction
film animowany 
film sensacyjny
film gangsterski
dramat wojenny
komedia romantyczna
musical
western
dreszczowiec

9.  ................................................................... Trzymający w napięciu klasyk mistrza suspensu Alfreda 

Hitchcocka. Atmosfera grozy, strachu, niepokoju rośnie z każdą minutą, aż do sceny kulminacyjnej. 

Niektórzy mówią, że to arcydzieło światowej kinematografii, a ja, kiedy przypominam sobie słynną scenę 

morderstwa pod prysznicem, zawsze mam dreszcze…  

1. .......................................................... Drugi film o misji brytyjskiego superagenta 007, 
zrealizowany na podstawie powieści o Jamesie Bondzie autorstwa Iana Fleminga. W rolę 
agenta Jej Królewskiej Mości po raz drugi wcielił się Sean Connery. Scenarzyści postawili 
na gadżety, takie jak „morderczy zegarek”, szybką akcję, pościgi i walki, ze słynną sceną 
bójki w Orient Expressie na czele.

„Pozdrowienia z Moskwy” 

1

2. .............................................................. Dla mnie to film wszechczasów!  Fabuła jest oparta na 
książce amerykańskiego pisarza włoskiego pochodzenia o tym samym tytule. Film, mistrzowsko 
wyreżyserowany przez Coppolę, opowiada o historii rodziny mafijnej Corleone. Głowę rodziny – 
Vita Corleone – zagrał Marlon Brando i za tę rolę dostał Oskara. Dalsze losy rodziny można oglądać                 
w dwóch następnych częściach, również w gwiazdorskiej obsadzie. 

3. .................................................................. Widziałam ten spektakl w teatrze, ale ekranowa wersja 

też robi wrażenie! To historia obsesji miłosnej geniusza muzycznego o zdeformowanej twarzy, 

żyjącego w podziemiach paryskiej opery. Niektórzy mówią, że film jest kiczowaty i cukierkowy, ale 

dla mnie ma fantastyczną scenografię i przede wszystkim doskonałą ścieżkę muzyczną. 

4. ................................................................. Może jestem dziecinny, ale bardzo lubię filmy z wytwórni 
Walta Disneya. „Hakuna matata!” Głównym bohaterem jest Simba, który razem z przyjaciółmi, 
innymi zwierzętami, musi przeżyć wiele przygód zanim zasiądzie na tronie. Scenariusz nawiązuje 
do dramatu Williama Shakespeare’a pod tytułem „Hamlet”. 

5. .......................................................................... Akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie. 
Opowiada historię amerykańskiego oficera, który stacjonując w odległym forcie, poznaje plemię 
Indian. Wkrótce przekonuje się jak fałszywe są znane mu stereotypy na ich temat, a z czasem 
znajduje wśród nich przyjaciół i miłość. Film osiągnął wielki sukces kasowy, a Kevin Costner jako 
producent, reżyser, aktor zyskał uznanie i popularność.

6. ......................................................... Popularność sześciu części galaktycznej sagi oraz innych 
produktów związanych ze światem wykreowanym w filmie to fenomen kultury masowej. 
Wszyscy chyba słyszeli o Jedi, Ciemnej Stronie Mocy, Lordzie Vaderze i słynnym początku: „Dawno, 
dawno temu, w odległej galaktyce…”.  Jest to film, który pod względem efektów wizualnych, zmienił 
oblicze współczesnej kinematografii.

7. ........................................................ Najbardziej kasowy brytyjski film w historii i zdobywca wielu 
nagród filmowych – po prostu przebój. Wcale się nie dziwię! To pełne komizmu spojrzenie na 
miłość, pokazaną ironicznie, z humorem. Roztrzepany angielski amant, „stary” kawaler, zakochuje 
się w Amerykance i… oczywiście wszystko kończy się happy endem.

8. ............................................................................ Luźna adaptacja książki Josepha Conrada, której 
akcja została przeniesiona w czasy wojny w Wietnamie. Film jest świetnym obrazem wojennego 
szaleństwa. W Polsce film był emitowany w kinach w czasie stanu wojennego w 1981 roku, przez 
co od razu stał się filmem kultowym dla opozycji politycznej.

03_
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1.  Bardzo ......................... mi siê ten film.
    a) lubiê              b) lubi                    c) podoba 

2.  Ch³odzi i wentyluje wnêtrze: ........................................................... . 
    a) kondycja     b) klimat    c) klimatyzacja

3.  Nie ................................  ¿adnego polskiego re¿ysera.
    a) wiem     b) znam      c) umiem

4.   W Polsce prawie wszystkie filmy kinowe s¹ ................................. .
    a) z podtytu³ami          b) z napisami  c) z napisem

5.  Kto ogl¹da film? ................................ .
    a) Widmo  b) Widz   c) Widzenie

6.  Film 3D to film ................................................................................... .
    a) trzywymiarowy b) trzechwymiarowy c) trójwymiarowy

7.  Muzyka do filmu to inaczej .............................................................. .
    a) droga muzyczna  b) œcie¿ka muzyczna c) trasa muzyczna

8.  „Zapowiedzi” – to, co ........................................................................ .
    a) by³o  b) jest   c) bêdzie

9.  Filmy 100 lat temu by³y .................................................................... .
    a) czarno-bia³e b) czarne-bia³e  c) czarne i bia³e

10.  Publiczna prezentacja dzia³añ artystycznych to ......................... . 
     a) pogl¹d  b) przegl¹d  c) ogl¹d

11.  Roman Polañski to znany ............................................................... .
     a) dyrektor  b) re¿yseria  c) re¿yser

Æwiczenie 5
Prawda czy nieprawda?

Æwiczenie 6
Co pasuje?

Æwiczenie 7
Co pasuje?

1.     James Bond jest Brytyjczykiem.      
2.     Ian Fleming zagra³ Bonda.      
3.    „Ojciec chrzestny” nie ma kontynuacji.      
4.     Akcja „Upiora w operze” dzieje siê w Pary¿u.   
5.    „Król Lew” to ekranizacja „Hamleta”.      
6.    „Tañcz¹cy z wilkami” zarobi³ du¿o pieniêdzy.      
7.    „Gwiezdne wojny” to równie¿ komiksy, gry komputerowe itp.  
8.    „Cztery wesela i pogrzeb” to powa¿ny film.      
9.    „Czas apokalipsy” by³ zakazany w Polsce.      
10.   Ogl¹daj¹c „Psychozê”, widz powinien siê baæ.

v

v

v

 film

 gwiazdorskag³ówny
 scena kultura

  sukces

podoba

Æwiczenie 8
Proszê napisaæ historiê, 
wykorzystuj¹c s³owa z tytu³ów 
filmów: 

atmosfera
koñczyæ siê

oparty nadostaæ

arcydzie³o

na podstawie

P          N

„Pozdrowienia z Moskwy”,
„Gwiezdne wojny”, „Czas 
apokalipsy”, „Psychoza”,
„Cztery wesela i pogrzeb”, 
„Ojciec chrzestny”, „Upiór 
w operze”, „Król Lew”, 
„Tañcz¹cy z wilkami”

Np. W Moskwie by³y 
cztery opery. Czasem…
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203B5

203B6

203B7

203B8

1

1. kinematografii 
2. happy endem
3. kulminacyjna   

4. kultowy
5. bohater
6. obsada  

7. Oskara
8. masowa
9. kasowy  

10. powieœci  
11. ksi¹¿ce
12. grozy
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Wiem, ............ nic nie wiem.1. 

Ania powiedzia³a, .......... jedzie jutro w góry.2. 

Patrycja poprosi³a Aniê, .................. do niej 3. 

        przysz³a.
Ania odpowiedzia³a, ............... do niej przyjdzie.4. 

Zaproponowa³ im, ............... poszli razem 5. 

        do kina.
Tata pisze, ................ mi³o spêdza urlop.6. 

Krzycza³em do niego, ................ siê pospieszy³.7. 

Nie wiedzieliœmy, ............... masz dziœ urodziny.8. 

 

D  POWTÓRZENIE
     Proszê opisaæ swój ulubiony film. Proszê spróbowaæ u¿yæ nastêpuj¹cych s³ów:
 
    na pocz¹tku, potem, nastêpnie, na koñcu, g³ówny bohater, re¿yser, scenariusz, akcja, 
    fabu³a, rola, oparty na, œcie¿ka dŸwiêkowa, nagroda, atmosfera, sukces itp.  

¿ebyœ ¿e

Tom, poczekaj na mnie, 
to tylko 5 minut!

Np. W Moskwie by³y 
cztery opery. Czasem…

Æwiczenie 1
Proszê przekszta³ciæ zdania.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 3
¿e? ¿eby?

PROŒbA, PROPOZYCJA
                         ROZKAZ!

  

   
Javier poprosi³ Uwe’go, ¿eby 
.............................................................................. .

posz³a z ni¹ i pomog³a jej w szukaniu fajnego filmu

Tyle razy ciê prosi³am, ............... sprz¹ta³ swój pokój.1. 

Jan powiedzia³ mi, ................ teraz ja kupi³a mleko.2. 

Magda poprosi³a go, ................ zrobi³ herbatê.3. 

Ania kaza³a studentom, ................. powtórzyli   4. 

 gramatykê.
Czy Iwona ju¿ mówi³a wam, .................... przyszli   5. 

 wczeœniej?
Tomek zgodzi³ siê, ...................... 6. (my) mieli dzieñ   

 wolny.
Mama kaza³a dziecku, ............... by³o grzeczne.7. 

Powiedzia³ ci, ........................ to zrobi³ na jutro?8. 

Javier powiedzia³, ¿eby pójœæ do kina. ¿eby + bezokolicznik         komunikat

Mami myœli, ¿e to jest dobry pomys³. ¿e        ³¹czy dwa zdania

Javier powiedzia³ Mami, ¿eby (Mami) 
sprawdzi³a repertuar. ¿eby + czas przesz³y          proœba

Ktoœ powiedzia³, coœ.

zrobi³ / zrobi³a

zrobili / zrobi³y

¿ebym
¿ebyœ
¿eby

żebyœmy
¿ebyœcie
¿eby

Angela kaza³a Tomowi, ¿eby 
............................................................... .

Uwe powiedzia³ kolegom, ¿eby 
.......................................................................... .

Kolega krzykn¹³ do Mami, ¿eby 
................................................................ .

 Dajcie mi numer 
 do tego kina.

 Mami, sprawdŸ jeszcze raz numer 
 telefonu do tego kina!

Angela, mo¿esz pójœæ ze mn¹ i pomóc 
mi w szukaniu fajnego filmu?

 Javier, ty masz du¿o czasu, kup 
wczeœniej bilety dla wszystkich.

 Uwe, a mo¿e zadzwonisz do kina 
 i zrobisz rezerwacjê?

Mami poprosi³a Angelê, ¿eby

................................................................................................ .

Tom przekona³ Javiera, ¿eby 
............................................................................... .
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nowe s³owa

r. mêski r. ¿eñski r. nijaki
ON ONA ONO 

Lekcja_04
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
budowanie definicji
opis

nazwy narodowoœci
nazwy zawodów

sport

mianownik l. mn. rzeczowników 
niemêskoosobowych (powtórzenie) 

mianownik l. mn. rzeczowników 
mêskoosobowych, liczebniki: dwaj, trzej…

wygrywaæ / wygraæ ≠ przegrywaæ / przegraæ, zarabiaæ / zarobiæ, mistrz, 
mistrzostwa, kibic, gospodarz / gospodyni

DWAJ, TRZEJ,
CZTEREJ
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j  MIANOWNIK LICZbA

                    MNOGA
A

r. niemêskoosobowy
tylko l. mn.
(pluralia tantum)

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

ONE

imiê imiona

Æwiczenie 1
Proszê wpisaæ s³owa we w³aœciwe miejsca w tabeli.

 imiê

drzwi
 ³ó¿ko urodziny

ciœnienie

pytanie

usta  kierowca

  pomoc
  tata  pó³noc 

szko³a

 plac
 serce

 imiona

    stó³ 

   dzieci 

    sól

   spodnie

   ptak

   plecy
   okulary

     plotki
     meble

 gospodyni

przyjemnoœæ
liceum

 okulista

    miêœnie 

   zdjêcia 

rower - ................................
para - ..................................

ptak - ..................................
plotka - ...............................

gospodyni - ........................
plac - ...................................

³ó¿ko - .............................

okno - .............................

pytanie - .........................

zdjêcie - ..........................

liceum - ..........................

ramiê - ............................

roweryÆwiczenie 2
Jaka jest liczba mnoga?

v

v

204A1

204A2
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Pan Grzegorz:  Mami, to ty?! O! S¹ i ..................................................... .
Mami: Chcia³am panu kogoœ przedstawiæ: to moi ................................ . Ci dwaj to ...............................!
Pan Grzegorz: Naprawdê? Wygl¹daj¹ jak ......................................... .
Mami:  Organizowali teatr uliczny, wiêc mo¿e s¹ trochê brudni. A ci trzej to ........................ medycyny. 
Pan Grzegorz:  Hm, w przysz³oœci ................................., tak? A mo¿e ......................................? Albo   
 ............................................. szpitala?

Mami: Pan ca³y czas ¿artuje! To s¹ ................................. bardzo znanego chirurga!
Pan Grzegorz: Plastycznego? Przepraszam Mami, ........................................ tacy jak ja lubi¹                        
 ¿artowaæ. .....................................! Co zjecie na kolacjê? Mêskiego  befsztyka? 
 ........................................ nie przyszli, mogê was zaprosiæ.

Mami: To .......................................................... . Nie jedz¹ miêsa.

Pan Grzegorz:  Mami, oni w dodatku w ogóle nic nie mówi¹. To jacyœ ....................................?!
Mami: Chyba nie mam nastroju do pana ¿artów. ..........................................., wychodzimy!
                       A poza tym to s¹ .................................. i nie mówi¹ jeszcze dobrze po polsku.

Aaa, aaa, kotki dwa, 
szarobure obydwa…

....................  czêœci

....................  imiona

....................  plotki

....................  zdjêcia

....................  dzieci

....................  pary spodni

....................  serca 

....................  gospodynie

....................  pary okularów

....................  place

....................  rzêd__

....................  kawiarni__

....................  poziom__

....................  kin__

....................  bilet__

....................  sal__

....................  miejsc__

....................  recenzj__

....................  ekran__

....................  kas__

dwa          obydwa    = oba        ten i ten   np.:    „Aaa, aaa, kotki dwa, szarobure obydwa…” 

dwie      obydwie   = obie       ta i ta       np.:     „Kocham je obie!”

dwoje        obydwoje = oboje     ten i ta     np.:     „Oboje rodzice przyszli do szko³y"

Æwiczenie 4
Kto to jest?

Æwiczenie 5
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ, a nastêpnie wpisaæ przyk³ady w odpowiednie miejsca w tabeli Mianownika (str. 28).
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g 1. _  _  _  – wizyta / dom / urodziny
k  _  _  _  _  _  – praca / znajomy / razem2. 

a  _  _  _  _  – teatr / film / graæ3. 

m  _  _  _  _  _  _  _  – warsztat / samochód / naprawiaæ4. 

s _  _  _  _  _  _  – uniwersytet / studiowaæ / ksi¹¿ki5. 

l _  _  _  _  _  – szpital / pacjent / badaæ6. 

d _  _  _  _  _  _  _  – zêby / gabinet / borowaæ7. 

s _  _  _  – firma / 8. pracodawca / dyrektor
s _  _  – rodzina / dziecko / rodzaj mêski 9. 

m _  _  _  _  _  _  _  _  – cz³owiek / przystojny / doros³y10. 

ch _  _  _  _  _  _  – cz³owiek / m³ody / nastolatek11. 

s _  _  _  _  _  – obok / mieszkaæ / dom12. 

w _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  – warzywa / jeœæ / zero miêsa13. 

m _  _  _  _  – klasztor / modliæ siê / Benedyktyni14. 

p _  _  – on / oficjalnie / grzecznie15. 

B _  _  _  – osoba / pochodziæ / Belgia16. 

 
 

Ale: dwaj lub obydwaj (obaj) kierowcy, 
studenci… DLACZEGO?

dwieÆwiczenie 3
dwa? dwie? dwoje?
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Æwiczenie 7
Proszê zamieniæ na liczbê mnog¹.

Æwiczenie 8
Proszê wpisaæ koñcówki.
Uwaga na alternacje!
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Lekarz pracuje w szpitalu. .................................................................................... .1. 

Policjant skontrolowa³ samochód. .................................................................................... .2. 

Pracownik bêdzie podpisywa³ umowê. ............................................................................. .3. 

Prezenter musi dobrze wygl¹daæ. ...................................................................................... .4. 

Dziadek ¿y³ 90 lat. ................................................................................................................. .5. 

Przewodnik poka¿e muzeum. ............................................................................................. .6. 

Z³odziej ukrad³ portfel. ......................................................................................................... .7. 

Stylista je sa³atkê. ................................................................................................................ .8. 

Profesor zrobi³ egzamin. ...................................................................................................... 9. .
Marsjanin atakuje. „ ............................................................................................................. .”10.  

Lekarze pracuj¹ w szpitalach

œciokuli...... dziennika......          kucha......          ekonomi......
ojc......                 prezes......      in¿ynier......             rolni......
emery......            sprzedawc......        chirur......          mê¿......

MIANOWNIK kto? co?

DWAJ / TRZEJ / CZTEREJ

rodzaj mêskoosobowy - ONI

l. mn.

– i
b, d, f, ch, ³, m 
n, p, s, t, w, z

– y
k, g, r

– e
sz, cz, dz, d¿, ¿, rz
œ, æ, dŸ, Ÿ, ñ, l, j

– owie
rodzina, tytu³
narodowoœæ (1 sylaba)

tć   k  ci
d   k  dzi
ch k  si

sta kćœci 

kć k  cy
g  k  dzy
r   k  rzy

ec kćcy
ca k cy

anin  k  anie   

Æwiczenie 6
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Kim s¹ koledzy Mami?1. 

Dlaczego dwaj z nich s¹ brudni?2. 

Dlaczego nie jedz¹ miêsa?3. 

Dlaczego Mami wychodzi z domu?4. 

Uwaga:   brat / bracia
                cz³owiek / ludzie
                ksi¹dz / ksiê¿a

pr
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al
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rz
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w
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k

student › studenci
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okuli...... dziennika......          kucha......          ekonomi......
ojc......                 prezes......      in¿ynier......             rolni......
emery......            sprzedawc......        chirur......          mê¿......

Æwiczenie 9
O jakich zawodach mówi lektor?
Proszê pos³uchaæ jeszcze raz i zanotowaæ najwa¿niejsze informacje.

Æwiczenie 10
Proszê zamieniæ na liczbê pojedyncz¹.

a

e

c

g

b

f

d

h

nauczyciele
Najwa¿niejsza jest...

Serb przeprasza Chorwata
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MISTRZOWIE ŒWIATA

 ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................  ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................  ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................  ................... + ................... v ...................

Æwiczenie 1
Kto to jest?

Polka Polak Polacy

PL
 ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................

 ................... + ................... v ...................

DE

JP

FI

CN

NO

US

SE

AR

IT

FR

Gb

B

Æwiczenie 2
Co pasuje?

Æwiczenie 3
Co pasuje? Proszê uzupe³niæ tekst 
wyra¿eniami z æwiczenia 2,
a nastêpnie pos³uchaæ i skorygowaæ.

…Miliony przed telewizorami, a tu ca³y czas 0:0.  Dwie minuty przed ............................
drugiej ...................... meczu na ........................ wchodzi nowy ...................................... . 
To ostatnia nadzieja ..........................  gospodarzy. Czy bêdzie w koñcu .........................?
Czy zmieni siê ..................................? Kto bêdzie gór¹? .................................. nikogo nie 
interesuje, ....................................... tak! A on biegnie, biegnie, jest blokowany, faul, tak! 
faul, co za nieczyste zagranie. Oczywiœcie ¿ó³ta kartka. Pi³ka po stronie ....................... . 
Ostatnia minuta i, proszê pañstwa, gol! ................................ koñczy mecz, 1:0 dla goœci. 
Niesamowite emocje!...

boisko   50%
zwyciêstwo  grupa sportowa
bramka   np. liniowy, g³ówny…
remis   ≠ pocz¹tek, start
sêdzia   profesjonalnie uprawia sport
koniec   rywal
po³owa   rezultat
dru¿yna   miejsce, gdzie gra siê mecz
wynik   gol
zawodnik  sukces w rywalizacji
przeciwnik  np. 0:0, 1:1…
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C  POWTÓRZENIE

Proszê ................. kawy i ................. ciastka. 1. (2, 2)
Moja prababcia mia³a tylko ..................... dzieci. 2. (2)
Na ekrany wchodz¹ ................... nowe filmy. 3. (3)
S¹ a¿ .................... kandydaci na to stanowisko. 4. (4)
Promocja: ................. p³yty w cenie jednej! 5. (2)
„.............................. muszkieterowie” to dobra powieœæ. 6. (3)
Do ciasta daje siê ................. czy ................. jajka? 7. (2, 3)
Oni maj¹ ................. czy ................. dzieci? 8. (3, 4)
........................ zawodnicy weszli na kort. 9. (2)
Ta szko³a ma a¿ ...................... boiska. 10. (4) 
Poci¹g spóŸni³ siê tylko ................. minuty. 11. (2)

 D
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a
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w
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Æwiczenie 4
Jaki to sport?

Æwiczenie 5
O jakich sportach oni mówi¹?

Æwiczenie 6
Co to jest?

Æwiczenie 7
Proszê krótko opisaæ jakiœ popularny 
sport (np. hokej, tenis, bejsbol…). 

Æwiczenie 2
Kto tam mieszka?

stwo-ko-lar            ...................................1. 

ty-ko-lek-atle-ka       ...................................2. 

ciar-stwo-nar            ...................................3. 

ko-ka-ków-szy          ................................... 4. 

ka-siat-ków               ...................................5. 

³apki nano¿   ...................................6. 

omus                         ...................................7. 

folg                     ...................................8. 

istne                          ...................................9. 

bbolejs                      ...................................10. 

W Polsce mieszkaj¹ .................................. .1. 

We W³oszech mieszkaj¹ ........................... .2. 

Na S³owacji mieszkaj¹ ............................. .3. 

W Rosji mieszkaj¹ ..................................... .4. 

W Portugalii mieszkaj¹ ............................. .5. 

W Niemczech mieszkaj¹ .......................... .6. 

W Korei mieszkaj¹ ..................................... .7. 

Na Wêgrzech mieszkaj¹ ........................... .8. 

W Finlandii mieszkaj¹ ............................... .9. 

W Argentynie mieszkaj¹ ........................... .10. 

W Austrii mieszkaj¹ .................................. 11. .

Javier:   

Mami:    

Angela: 

Tom:       

Sasza:   

Karol:    

Argentyñczycy lubi¹ pi³kê no¿n¹.

pi³ka no¿na

dwie dwa Polacy

              ..................................................................

 ...................................................................

  ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

dwaj studenci s¹ = dwóch studentów jest

graæ – gra

biegaæ – bieg

skakaæ – skok

rzucaæ – rzut

walczyæ – walka

zje¿d¿aæ – zjazd
04_
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Æwiczenie 1
Dwa, dwie, dwaj, dwoje; trzy, trzej, troje; cztery, czterej, czworo?
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b
wytr¹ciæ z równowagi=
zdenerwowaæ

Jak budowaæ definicje

Ktoœ, kto nigdy 

siê nie spóŸnia.

.................
............

Lekcja_05
KOMUNIKACJA                             S£OWNICTWO                                                                                           GRAMATYKA                

przymiotniki opisuj¹ce ludzi
charakter

definiowanie
wyra¿anie opinii

mianownik l. mn. przymiotników mêskoosobowych
konstrukcje: ktoœ, kto / cz³owiek, który
przymiotniki typu: znajomy, bezdomny

nowe s³owa
oszczêdny, sprytny, solidny, zarozumia³y, skromny, polegaæ na, odgadn¹æ

A  KTOŒ, KOGO LubIÊ

odpowiedzialny v, punktualny, systematyczny, nerwowy, 
tolerancyjny, bezczelny, cierpliwy, nieœmia³y

JACY ONI 
S¥ STRASZNI!
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Æwiczenie 2
Jak myœlisz, jacy oni s¹?

Æwiczenie 1
Proszê dopasowaæ s³owa do definicji.

Osoba, któr¹ć³atwo 

zdenerwowaæ.

..................................

Ktoœ, dla kogo du¿ym 
stresem jest spotkanie 
z obcymi ludŸmi. Ktoœ, 
kto boi siê nowych sytuacji.
................................................

Ktoœ, z kim mo¿esz o wszystkim 

porozmawiaæ. Jest otwarty 

i próbuje zrozumieæ innych.

.....................................
.................

Osoba bardzo arogancka, 
dla której s³owo „kultura” 
nie istnieje.
...........................................

Cz³owiek, który jest dobrze 

zorganizowany. Robi wszystko 

w odpowiednim czasie, a nie 

zostawia nic na ostatni¹ąchwilê.

........................................
....

Ktoœ, kto zawsze robi to co 

powinien. Osoba solidna, 

na której mo¿na polegaæ.

........................
......................odpowiedzialny

Architekt to
cz³owiek, który

osoba, która

projektuje domy.

Cz³owiek, którego podstawow¹ą 

cech¹ąjest spokój. Trudno 

wytr¹ciæ go z równowagi. 

Jest zawsze opanowany 

i co najwa¿niejsze – umie czekaæ.

........................
........................

...........

205A1

205A2

Nie dam siê sprowokowaæ!
Muszê byæ opanowany!
Muszê zachowaæ spokój!
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MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK o

   która widzia³a wypadek.

   ...............  szukam.

   ...............  ufam.

   ...  ..........  czekam.

   ...............  siê interesujê.

   ...  ..........  jesteœ zakochana.

której któremu

 Cz³owiek,  Osoba,

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK

kto zna polski.

..............  nie znam.

..............  ufam.

..............  kocham.

...  .........  rozmawiam.

...  .........  myœlê.

komu

o

 co jest wa¿ne.

 ...............  nie lubiê.

 ...............ą siê przygl¹dam.

 ...............  lubiê.

 ...  ..........  mam problem.

 ...  ..........  marzê.

czemu

 Ktoœ, Coœ,

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK

którzy znaj¹ polski.

................  nie znam.

................  ufam.

................  kocham.

...  ...........  rozmawiam.

...  ...........  myœlê.

którym

o

 które s¹ tutaj.

 ................  szukam.

 ................ą ufam.

 ...  ...........  czekam.

 ................  siê interesujê.

 ...  ...........  rozmawiacie.

którym

Ludzie,  Kobiety i dzieci,

które umie mówiæ.

...  ...........  jest nagroda.

................  ufam.

...  ...........  pytam.

...  ...........  spacerujesz.

...  ...........  marzycie.

Dziecko,

o

kim

który zna polski.

................  nie znam.

................  ufam.

................  kocham.

...  ...........  rozmawiam.

...  ...........  myœlê.

1.     Piotr to .............., na ......... zawsze 
       mogê polegaæ. 
2.     Justyna jest dziewczyn¹, .............. wszyscy znaj¹. 
3.     Ten student, z .............. chcia³eœ porozmawiaæ, 
       poszed³ ju¿ do domu.
4.     Czy jest coœ, ..............  mogê dla ciebie zrobiæ?
5.     To s¹ ludzie, dla .............. chêtnie to zorganizujê.
6.     Czy wiesz, .............. jest prezydentem Polski?
7.     Dlaczego otworzy³aœ drzwi cz³owiekowi, .............. 
       nie znasz?
8.     Paszport to .............., .............. powinno nosiæ 
       siê przy sobie.

9.     Czy znasz osobê, dla .............. jest ta przesy³ka?
10.    .............. dzwoni³? Nie wiem, to chyba .............. 
        do szefa.
11.    Moi przyjaciele, o .............. opowiada³am ci tak
        czêsto, wyjechali do Afryki.
12.    Czy chcesz .............. do picia? Napi³bym siê
        .............. zimnego.
13.    Dziecko, .............. nie akceptuj¹ inne dzieci,
        czêsto staje siê agresywne.
14.    Fizyka to .............., z .............. mam problem.
15.    Ktoœ, dla .............. kariera jest wa¿niejsza 
       ni¿ rodzina, zwykle zostaje sam.

Æwiczenie 4
ProszêĘuzupe³niæ.

Æwiczenie 3
ProszêĘuzupe³niæ tabele, a nastêpnieĘproszêĘskonstruowaæĘanalogiczn¹Ętabelê dla rzeczownika „tekst” 
lub innego rzeczownika nie¿ywotnego rodzaju mêskiego.

 J
a

c
y o

n
i s¹

ą stra
szn

i! |
 K

to
œ

, k
o

g
o

 lu
b

iê
ć 

05_

205A3

205A4

Nie ufam 
tym ludziom!

 trzydzieœci  tr zy _33



Ktoœ, kto zawsze mówi: proszê, dziêkujê, przepraszam. 
Osoba, która jest mi³a i kulturalna.

Jacy s¹ 
moi
znajomi?

...............................................

...............................................

...............................................

Ktoœ, .....  ............................... 

............................... polegaæ.

..............................................

..............................................

..............................................

Osoba, ..... ............................

mo¿na dyskutowaæł.... ró¿ne 

tematy. .................., od kogo 

mo¿na siê du¿o nauczyæ.

UWE

TOM

Powinna byæ bardziej 
pewna siebie, ale lubiê
j¹ tak¹ jaka jest. 
To osoba, dla której 
sztuka nie ma tajemnic.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
MAMI

JAVIER

..................................................

..................................................

..................................................

Ktoœ, .............. wszyscy chêtnie 

zapraszaj¹ ................. imprezy. 

........................., która rozbawi 

ka¿dego.

Cz³owiek goœcinny – to cz³owiek, kto dom 

jest otwarty dla innych. 

..............................................................................

..............................................................................

uprzejmy v, oszczêdny, spontaniczny, zdyscyplinowany, 
towarzyski, ambitny, gadatliwy, spokojny, sprytny 
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Æwiczenie 6
Co Angela mówi o swoich znajomych?

Æwiczenie 7
Proszê wybraæ dowolne s³owo i zdefiniowaæ tak, by inni mogli je odgadn¹æ.

Æwiczenie 5
ProszêĘskorygowaæ definicje.

Cz³owiek goœcinny – to cz³owiek, 
którego dom jest otwarty dla innych.

Sk¹py –  to kogoœ, kto bardzo nie lubi 
wydawaæ pieniêdzy.

..............................................................................

..............................................................................

Rozrzutny – to ktoœ, który wydaje 
za du¿o pieniêdzy.

..............................................................................

..............................................................................

Cz³owiek rodzinny – to cz³owiek, 
dla kogo najwa¿niejsi s¹ jego bliscy.
..............................................................................
..............................................................................

Cz³owiek samolubny – to osoba, który myœli 

tylko o sobie.

..............................................................................

..............................................................................

Szczery – to ktoœ, który zawsze mówi prawdê.

.................................................................................

.................................................................................
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B

Tom:               Czemu jesteœ taka przygnêbiona? Co siê dzieje?
Angela:          To wszystko przez moich studentów. S¹ okropni! 
Tom:                Co ty mówisz? Przecie¿ zawsze lubi³aœ uczyæ!
Angela:           Tak, ale teraz mam tak¹ fataln¹ grupê. Ci ludzie s¹ po prostu beznadziejni! 
                      Nie ucz¹ siê! Przychodz¹ nieprzygotowani, na lekcjach s¹ leniwi i bezmyœlni, 
                     a do tego wiecznie niepunktualni. Niestety bywaj¹ te¿ bezczelni. 
                      Typowe nastolatki. Jestem pewna, ¿e mnie nie cierpi¹! 
Tom:                Nie powinnaœ tak myœleæ. Oni s¹ po prostu bardzo m³odzi. To normalne, ¿e nic 
                     im siê nie chce. W dodatku wasz kurs jest póŸno wieczorem i mog¹ byæ zmêczeni. 
                     Jestem przekonany, ¿e nie chc¹ byæ aroganccy – im siê pewnie wydaje, ¿e s¹ dowcipni.
Angela:           Mo¿e masz racjê. Chyba trochê przesadzam. To dlatego, ¿e moi studenci zwykle byli 
                     bardzo dobrzy – pracowici, zdolni, zmotywowani, a przede wszystkim mili.
Tom:                Angela! G³owa do góry! Jesteœ œwietn¹ nauczycielk¹. Zobaczysz, ¿e ci nowi jeszcze 
                     bêd¹ zadowoleni i jeszcze bêdziecie siê dobrze bawiæ.
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Mami:         Witajcie moi drodzy! Ju¿ jestem.
Angela:          O, Mami! Jesteœ bardzo podekscytowana. Co siê sta³o?
Mami:         WyobraŸcie sobie, ¿e na wernisa¿u pozna³am przesympatyczn¹łstudentkêłPWST,  
         w³aœciwie ju¿ aktorkê, bo od niedawna gra w teatrze. I wiecie co - wyci¹gnê³a mnie          
                     na próbê spektaklu.
Tom:          Mo¿na tak po prostu iœæ do teatru i obejrzeæ próbê?
Mami:         Chyba nie, ale wesz³am z ni¹ i nie by³o problemów. 
                     Pozna³am mnóstwo sympatycznych ludzi. 
Angela:         Znowu aktorzy? Jak ci dwaj Belgowie?
Mami:         Tak, ale tym razem to nie jacyœ pocz¹tkuj¹cy studenci, tylko 
         prawdziwi artyœci.
Tom:         Hm, artyœci. To chyba doœæ snobistyczne œrodowisko.
Mami:         Wprost przeciwnie! Ja te¿ zawsze uwa¿a³am, ¿e oni wszyscy s¹ zarozumiali, 
                     bo myœl¹, ¿e s¹ lepsi od zwyk³ych ludzi. Ale ci s¹ zupe³nie inni – otwarci, 
         serdeczni, skromni. Naprawdê tacy interesuj¹cy i uroczy.
Angela:          No, no! Tylko siê nie zakochaj!
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      SYMPATYCZNI
     CZY OKROPNI?

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ. Co pasuje?

1.    Angela jest:
           zadowolona  
            przygnêbiona   
            zmêczona

2.    Angela ma:
            idealn¹ grupêą 
            optymaln¹ grupêą  
            fataln¹ grupê

ą

3.    Studenci Angeli s¹:
            niezorganizowani 
            niezdyscyplinowani 
            nieprzygotowani

4.    Angela uwa¿a, 
      ¿e studenci:
            nie znosz¹ąjej 
             cierpi¹ą
             lubi¹ j¹

       
5.    Kurs jest:
            wczeœnie     
            po po³udniu    
            wieczorem

6.   Studenci Angeli zawsze  dot¹d byli:
            sympatyczni     
            antypatyczni     
            niemili

v

PWST= Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna
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cierpliwy ą      .........................
nieœmia³y ą     .........................
stary ą             .........................
taki   ą             .........................                                                         

ten  ą               .........................
tamten ą         .........................
pierwszy ą      .........................
drugi  ą           .........................                                                         

mój  ą      ...........................
twój  ą      ..........................
nasz ą      ..........................
wasz  ą     ..........................                                                         

Jaki? ………….................... Który? …………................... Czyj? …………...............

MIANOWNIK kto? co?

rodzaj mêskoosobowy

l. mn.

– i

tć  k  ci
d  k  dzi
³   k  li

 

sz  k  si
ch  k  si
st  k  œci

ony  kćeni
o³y   k eli

k  k  cy
g  k  dzy
r   k  rzy

cy  =  cy
czy  =  czy
dzy  =  dzy
¿y  =  ¿y

– y
k, g, r, c, cz, dz

To s¹ punktualni fachowcy.
To s¹ leniwi pracownicy.
To s¹ grubi faceci.
To s¹ pracowici studenci.
To s¹ m³odzi ludzie.
To s¹ mili profesorowie.
 

To s¹ lepsi uczniowie.
To s¹ g³usi pacjenci.
To s¹ barczyœci sportowcy.
To s¹ zadowoleni kursanci.
To s¹ weseli W³osi. 

To s¹ aroganccy ch³opcy.
To s¹ drodzy przyjaciele.
To s¹ dobrzy ludzie.
To s¹ obcy ludzie.
To s¹ uroczy mê¿czyŸni.
To s¹ cudzy pracownicy.
To s¹ œwie¿y adepci.
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Æwiczenie 3
Proszê dopisaæ liczbê mnog¹. 

l. pojedyncza                l. mnoga                       alternacje

okropny  
                               beznadziejni 
niepunktualny  
leniwy  
                               zmêczeni 
pracowity  
                               m³odzi 
mi³y  
                               weseli 
lepszy  
arogancki
drogi
dobry  
                               pocz¹tkuj¹cy 
interesuj¹cy  
                                            uroczy

okropni ny › ni
Æwiczenie 2

Proszê uzupe³niæ. 

sympatyczny?
okropny?
uroczy?

du¿y - duzi

Czyi?
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C

1.     Nasi lekarze s¹ bardzo dobrzy.                          .................................................................................
2.     Holendrzy byli pierwsi na mecie.                 .................................................................................
3.       Wasi znajomi s¹ towarzyscy.                              .................................................................................
4.     Ci ludzie s¹ bardzo ubodzy.                   .................................................................................
5.     Którzy panowie s¹ Ÿli i niezadowoleni?            .................................................................................
6.     Czy ci artyœci s¹ interesuj¹cy?                  .................................................................................
7.     Oni s¹ drudzy czy trzeci w kolejce?                 .................................................................................
8.     Tamci chirurdzy s¹ doskonali.                 .................................................................................

Æwiczenie 5
Proszê zamieniæ na liczbê pojedyncz¹. 

Nasz lekarz jest bardzo dobry.

Æwiczenie 6
Proszê dopisaæ liczbê mnog¹. 

rok   - .................
tydzieñ  - .................
cz³owiek  - .................

brat  - ..................
dziecko  - ..................
rêka  - ..................

oko  - ...................

ucho        - ...................
ksi¹dz  - ...................

imiê  - ...................
zwierzê  - ...................
ksi¹¿ê  - ...................

Æwiczenie 4
Proszê zamieniæ na liczbê mnog¹. 

1.     Czy twój nauczyciel jest dobry? 
           .................................................................................
2.       Ten dziennikarz jest kompetentny i niezale¿ny.  
ą      .................................................................................
3.     Tamten Francuz jest wysoki i elegancki. 
ą      .................................................................................
4.     Jaki jest wasz nowy kolega?           
       .................................................................................ą 
5.     Cz³owiek na fotografii by³ chudy, stary i siwy. 
       .................................................................................
6.       On by³ wy¿szy, grubszy, ale s³abszy. 
       .................................................................................

Czy twoi nauczyciele s¹ dobrzy?

 
7.       Dlaczego nasz syn jest taki szczup³y? 
ą      .................................................................................
8.     To jest m³ody i utalentowany pisarz.  
ą      .................................................................................
9.     On jest trochê chory i zmêczony.  
ą      .................................................................................
10.    Taki du¿y, a taki g³upi!
       .................................................................................

Æwiczenie 1
Kim s¹ ci ludzie i jacy oni s¹? Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæĘtabelê.

   JACY S¥ 
CI LuDZIE?

prawnik, z³odziej, student    , lekarz, nauczyciel, artystav
a studenci

dzieci

Zwykle s¹...ą
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i

Æwiczenie 4

Æwiczenie 2
ProszêĘuzupe³niæ litery, a nastêpnie odpowiedzieæĘna pytania.

1.     Kto nie musi siê ju¿ martwiæ? .................. .
2.     Kto zosta³ aresztowany? ......................... ...
3.     Kto bêdzie musia³ p³aciæą 
       za szpitalne jedzenie? ................................
4.     Kto powinien p³aciæ wy¿sze 
       podatki? .......................................................

Uwaga!
Niektóre przymiotniki pe³ni¹ w zdaniu funkcjêł 
podmiotu. Odpowiadaj¹ wtedy na pytanie: Kto?

£ysi.

Æwiczenie 3
Proszê pogrupowaæ zdania. 

Czy to naprawdê taki1.  z³y cz³owiek?  
Z³y2.  te¿ czasem zrobi coœ dobrego. 
Chory3.  by³ bardzo s³aby.  
Piotr jest 4. chory.  
bezdomni5.  ludzie potrzebuj¹ pomocy innych.  
bezdomni6.  czêsto przychodz¹ tu na miskê zupy. 
Znajomy 7. lekarz poradzi³ mi, ¿eby 

        braæ to lekarstwo.  
Mój 8. znajomy jest bardzo goœcinny.    
bogaci9.  zwykle potrafi¹ oszczêdzaæ.  
Ci ludzie s¹ bardzo 10. bogaci. 
Zdrowy11.  nie zrozumie chorego. 
Czy wasz syn jest ju¿ 12. zdrowy?  
To jest 13. obcy cz³owiek, nie mo¿esz mówiæ 

        mu wszystkiego. 
Obcy14.  znów atakuj¹!  

Kto to jest?

Jaki on jest?

Czy to naprawdê taki z³y cz³owiek?

Z³y te¿ czasem zrobi coœ dobrego.
v
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Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ. 

Æwiczenie 3
Wyra¿amy swoje opinie. Proszê uzupe³niæ litery. 

Æwiczenie 1
Co nie pasuje?

D  POWTÓRZENIE

1.     oszczêdny      sk¹py      sprytny      rozrzutny
2.     systematyczny      zdyscyplinowany      cierpliwy      zorganizowany
3.     arogancki     bezczelny     antypatyczny      nieœmia³y
4.     cierpliwy     opanowany      spokojny       odpowiedzialny
5.     leniwy      solidny      odpowiedzialny      pracowity 

1.     Wszystkie kobiety,  ................ (który) znam s¹ gadatliwe.
2.     Sk¹d s¹  ................ (ten) studenci, 
       ................ (który) przyjechali wczoraj?
3.     ................ (jaki) s¹ ................ (wasz) nowi s¹siedzi? 
       To ................ (uroczy) ludzie.
4.     Dla ................ (który) aktorek s¹ te kwiaty?
5.     Na ................ (jaki) dzieci czekamy? 
6.     ................ (czyj) s¹ą................ (ten) synowie? ................ (twój)?

1.    __ __ dz __,   __ __
2.    __ __ d³__ __  m__i__ 
3.     __ __ s__e__   __ __ z __k__ __ a __ y,  __ __ 
4.     __ o __ m    __ __a__ __e __
5.     __ y __ __ j __     __i    __i __,   __ __
6.     __r__e__ a    __r __ __ __ n a __,   __ __

 Uwa¿am, ¿e 1. Szwajcarzy / Szwajcarze to bardzo punktualni / punktualne ludzie
         i mo¿e dlatego s¹ znani / znany z produkcji najlepszych zegarków naąœwiecie. 

 Trzeba przyznaæ, ¿e 2. Niemieccy / Niemcy to zorganizowany / zorganizowani 
         i solidne / solidny naród.

 Wed³ug mnie Japoñczycy s¹ 3. pracowity / pracowici i bardzo 
         systematyczny / systematyczni.

 Moim zdaniem to nieprawda, ¿e wszyscy 4. W³osi / W³ochy 
         s¹ spontaniczni / spontaniczne.

 5. Jestem / wiem przekonana, ¿e Finowie maj¹ naturê podobn¹ 
         do Polaków, bo oba / obie narody mia³y zbli¿on¹ąhistoriê.

 Wydaje mi siê, ¿e 6. wszystkie / wszyscy Hiszpanie 
         s¹ towarzyskie / towarzyscy i weso³y / weseli. 

 7. Angielscy / Anglicy s¹ opanowany/ opanowani 
         i trudno wytr¹ciæ ich z równowagi.

Æwiczenie 5
Proszê wybraæ dwie profesje i dwie narodowoœci, a nastêpnie opowiedzieæ 
o typowych cechach charakteru ludzi, którzy je reprezentuj¹. 

Wed³ug mnie lekarze powinni byæ cierpliwi i…

Myœlê, ¿e ................................. 
Uwa¿am, ¿e...
S¹dzê, ¿e...
Wed³ug mnie...
Moim zdaniem...
Wydaje mi siê, ¿e...
Jestem pewien, ¿e...
Jestem przekonany, ¿e...
Trzeba przyznaæ, ¿e...

s ¹   ê   ¿ e

ona jest ³adna.

które

Æwiczenie 4
Co pasuje? 
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Lekcja_06
KOMUNIKACJA                                                         S£OWNICTWO                                                               GRAMATYKA                

     komputer, Internet
     edukacja

mówienie na temat edukacji 
i wykszta³cenia

rzeczowniki odczasownikowe

nowe s³owa

bezprzewodowy, u¿ytkownik, has³o, wagary, egzamin dojrza³oœci, uciekaæ, wymagania

 Z KOMPuTEREM 
ZA PAN bRAT

EDuKACJA
Z
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Æwiczenie 1
Proszê podpisaæ obrazki i uzupe³niæ zdania.

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ dialogu i zaznaczyæ prawda czy nieprawda?

Pracujemy na ................................ .1. 

Piszemy na .................................... .2. 

Ogl¹damy na ................................ .3. 

Przenosimy informacje na ........................4. 

        lub ............................ .

Drukujemy na .............................. .5. 

Zmieniamy baterie w ................................ . 6. 

komputerze
komputer..............................

................................

................................

................................

.................................

.................................

................................

Karolina pisze maile.
Mami musi napisaæ prezentacjê o systemie edukacyjnym w Japonii.
Karolina uczy Mami, jak siê zalogowaæ na jej komputerze.
W domu jest bezprzewodowy internet.
Mami nigdy nie korzysta³a z przegl¹darek internetowych.
Mami znalaz³a to, czego szuka³a.

v
P          N
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206A1

206A2

szkoła podstawowa

gimnazjum

liceum
(ogólnokształcące
/ profilowane)

technikum

liceum / technikum
uzupełniające

zasadnicza szkoła
zawodowa

0

6

9

12

15 wyższe studia zawodowe
(licencjat / inżynier)

studia magisterskie uzupełniające
(magister)17
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Proszê poczekaæ, zaraz panu .............................1.  ten dokument.
Czy mo¿esz mi wys³aæ ........................2. . do tej strony internetowej?
Gdzie zapisaæ ten tekst - na ....................... czy na ..........................?3. 

Niestety, tutaj nie ma .................................................. internetu.4. 

Czy pamiêtasz ............................. do tego komputera?5. 

Proszê ............................. ten tekst, a nastêpnie go skopiowaæ.6. 

Na tym komputerze s¹ zalogowani trzej ............................. .7.  
Mami skopiowa³a schemat, a potem ............................. 8. 

        go do swojego dokumentu.

wydrukujê

DI
AL

OG
_1

Mami:  Co robisz? Piszesz maile?
Karolina:  Nie, szukam czegoœ w Internecie.
Mami:  Ja te¿ muszê poszukaæ informacji na lekcjê, czy mog³abyœ mi pomóc?
Karolina:  Oczywiœcie. Czego potrzebujesz?
Mami:  Informacji o systemie edukacyjnym w Polsce.
Karolina:  Zawsze, kiedy chcesz, mo¿esz korzystaæ z mojego komputera. Poka¿ê ci 
          wszystko od pocz¹tku. ¯eby siê zalogowaæ, musisz wpisaæ u¿ytkownika: 
          „Karolina” i has³o: „Karolka”. Zapamiêtasz?
Mami:  Myœlê, ¿e tak. 
Karolina:           W domu jest bezprzewodowy internet, wiêc nie musisz niczego pod³¹czaæ. 
          Na pulpicie, w lewym górnym rogu jest ikonka Internet Explorer i obok 
                      Mozilla Firefox. Któr¹ przegl¹darkê wolisz?
Mami:  Wszystko jedno, u¿ywam tej i tej, tylko w polskiej wersji to jest trochê skomplikowane.
Karolina:            Dobrze, system edukacji w Polsce, mamy 847 000 wyników, mo¿esz klikn¹æ 
                      na pierwszy link. O tutaj jest fajny schemat.
Mami:  Œwietny! Takiego potrzebujê.
Karolina:            Czy chcesz zapisaæ go na dysku, czy wydrukowaæ?
Mami:  Mo¿e zapisaæ.
Karolina:           W takim razie zaznacz tekst z obrazkiem, skopiuj, a nastêpnie wklej do nowego 
          dokumentu tekstowego. 
Mami:           Moment. Dobrze, ¿e chocia¿ menu w edytorze tekstu ma takie same ikonki 
                     jak w wersji japoñskiej. Gotowe!

wy³¹cz
wyloguj siê
wklej
odbierz
zamknij
usuñ 

otwórz
wyœlij
zapisz
zaloguj siê
w³¹cz
wytnij

Æwiczenie 3
Proszê po³¹czyæ antonimy. 

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ. 

pulpit, has³o, wydrukowaæ   , u¿ytkownik, link, 
bezprzewodowy, wkleiæ, zaznaczyæ, dysk

Æwiczenie 5
Co pasuje?

Kiedy Angela chce sprawdziæ pocztê elektroniczn¹, musi 1. otworzyæ / odebraæ program pocztowy.
Kiedy Iwona pisze æwiczenie, musi 2. usun¹æ / zapisaæ dokument.
Kiedy Javier potrzebuje tabeli z Internetu w wersji papierowej, musi j¹ 3. skopiowaæ / wydrukowaæ.
Kiedy Mami chce u¿ywaæ komputera, musi go 4. w³¹czyæ / wy³¹czyæ.
Kiedy Sylwia potrzebuje coœ skopiowaæ, musi to najpierw 5. wys³aæ / zaznaczyæ.
Kiedy Ania jest zmêczona i koñczy pracê, musi 6. zamkn¹æ / zapisaæ laptop.
Kiedy Aneta planuje u¿ywaæ tego samego fragmentu tekstu wiêcej ni¿ raz, musi 7. 

        go skopiowaæ / cofn¹æ, a potem wyci¹æ / wkleiæ. 
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Æwiczenie 6
Proszê po³¹czyæ.

zapisz
wklej

wytnij

kopiuj

drukuj

cofnij

zaznacz
wszystko

Ctr + X

Ctr + C
Ctr + A

Ctr + V
Ctr + S

Ctr + Z

Ctr + P
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uczeñ albo student, który ca³y czas siê uczy i niczym innym siê nie interesuje1. 

tradycyjne œwiêto uniwersytetu, kiedy studenci organizuj¹ ró¿ne atrakcyjne imprezy2. 

zajêcia na uniwersytecie, kiedy profesor mówi, a studenci s³uchaj¹3. 

przepisywaæ nielegalnie z ksi¹¿ki albo od kolegi w czasie testu4. 

ktoœ, kto ma wysokie oczekiwania, wymagania, np. nauczyciel5. 

oficjalny dokument studenta, gdzie s¹ wyniki egzaminów6. 

egzamin dojrza³oœci, który koñczy szko³ê œredni¹7. 

lekcja jêzyka na uniwersytecie8. 

kiedy ktoœ ucieka ze szko³y, to idzie na…9. 

bal sto dni przed matur¹10. 

nie zdaæ egzaminu11. 

strój szkolny, uniform12. 

test13. 

mundurek
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Æwiczenie 7
Proszê porozmawiaæ w grupie.

Æwiczenie 1
Proszê podpisaæ fotografie i odpowiedzieæ na pytania.

      PRZEDSZKOLE, SZKO£A, STuDIA

Æwiczenie 2
Czy znasz znaczenie tych s³ów? 
Czy mo¿esz po³¹czyæ je z definicjami?

Co s¹dzisz na temat portali spo³ecznoœciowych?

W jakim wieku s¹ osoby na  zdjêciach?1. 

Jak wygl¹daj¹?2. 

W co s¹ ubrane?3. 

Co robi¹?4. 

Jak myœlisz, czym siê interesuj¹?5. 

juwenalia

indeks

wyk³adlektorat

kujon

 oblaæ egzamin

 œci¹gaæ

matura 

wymagaj¹cy
wagary

 studniówka 

_06

B

Czego zwykle u¿ywasz w czasie pracy?

Z jakich programów komputerowych najczêœciej korzystasz?

Czego potrzebuje student do nauki jêzyka polskiego?

Czego zwykle szukasz w Internecie?

Jakie zagro¿enia niesie ze sob¹ Internet?

Czy dzieci powinny korzystaæ z Internetu samodzielnie?

Co s¹dzisz o blokowaniu stron przez rodziców i pracodawców?
Czy zakupy w sieci s¹ bezpieczne?

9

gimnazjum
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Mami:  Karolina, czy ty chodzisz do ...................... ogólnokszta³c¹cego czy profilowanego?
Karolina:  Do ogólniaka, do Pi¹tki - to ......................... liceum w Krakowie.
Mami:  Naprawdê?
Karolina:  No, jest jeszcze jedno niez³e, ale tam chodz¹ same kujony, wiesz tacy, co tylko 
  siê ucz¹ i ucz¹ i œwiata poza ......................... nie widz¹.
Mami:  Aha, a w jakiej klasie jesteœ?
Karolina:  W  ....................................................... – uniwersyteckiej.
Mami:  Uniwersyteckiej? Co to znaczy?
Karolina:  Mamy lekcje matematyki i fizyki z nauczycielami ...................... z Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
  a czêœæ ...................... mamy nie w szkole, tylko na uniwersytecie, jak ......................... studenci.
Mami:  To musi byæ fajne, a Karol te¿ jest w tej klasie?
Karolina:  Karol, nigdy w ¿yciu! On jest za ....................., a w uniwersyteckiej naprawdê trzeba siê uczyæ. 
  On jest w humanistycznej – tam wystarczy, ¿e jest inteligentny  i  ......................... .
Karol:  Mówicie o mnie? Mami, nie s³uchaj mojej ......................... siostry! Wybra³em .........................
  humanistyczny, bo kocham historiê staro¿ytn¹ i literaturê.
Karolina:  Cha, cha! .........................! I mo¿e jeszcze ³acinê kochasz, co?
Karol:  No, nie za bardzo, ale za to bardzo lubiê pani¹ od ³aciny, bo nigdy nie daje zadañ domowych.
Karolina:  Ja najbardziej lubiê pani¹ od fizyki, jest bardzo ........................................, ale œwietnie uczy. 
  Poza tym fizyka to moje drugie hobby, zaraz po fotografii.
Mami:  A jakie ......................... lubicie najbardziej?
Karolina:  Ja oczywiœcie fizykê i hiszpañski.
Karol:  Ja te¿ hiszpañski i ......................... historiê.

Æwiczenie 3
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ dialogu i uzupe³niæ tabelê.

Czy dzieci powinny chodziæ do przedszkola?1. 

Czy masz dobre wspomnienia ze szko³y?2. 

Jakie by³y twoje ulubione przedmioty?3. 

Czy chodzi³eœ na wagary?4. 

Czy to dobrze, kiedy nauczyciel5. 

        jest wymagaj¹cy?
Co s¹dzisz o mundurkach w szkole?6. 

Czy jest w twoim kraju taka tradycja 7. 

        jak studniówka?

Æwiczenie 6
Co pasuje?

Æwiczenie 5
Proszê pos³uchaæ dialogu jeszcze raz i uzupe³niæ tekst.

Klasa Karoliny
Karolina mówi,
Karol jest oczytany, to znaczy, 
Pi¹tka 
Karol uwielbia
Karol lubi pani¹ od ³aciny,
Pani od fizyki 
Karolina lubi

¿e Karol jest leniwy.
historiê staro¿ytn¹ i literaturê.
jest wymagaj¹ca, ale œwietnie uczy.
bo nie daje zadañ domowych.
to bardzo dobre liceum ogólnokszta³c¹ce.
fizykê i hiszpañski.
ma czêœæ zajêæ na uniwersytecie.
¿e przeczyta³ du¿o ksi¹¿ek.

06_

PROFIL KLASY

uLuBIONE PRZEDMIOTY

uLuBIONA NAuCZYCIELKA pani od fizyki
ZAINTERESOWANIA

CECHY CHARAKTERu

liceum

KAROLINA KAROL

206B3

206B4

206B5

206B6

 czterdzieœci  tr zy _43



krótkie czasowniki typu: 
byæ, piæ, ¿yæ

 alternacja  ¹:êć

Karolina:    Zapisa³am siê na kurs w³oskiego!

Robert:     ...............................................................

Karolina:    Uczenie siê jêzyków to przysz³oœæ! 
     Planujê te¿ zdaæ certyfikat 
     z angielskiego. Teraz nawet dzieci 
                 w gimnazjum przygotowuj¹ siê do FCE.

£ukasz:     ...............................................................

Justyna:     Moi drodzy, jesteœmy ju¿ wszyscy, 
                 a zatem oficjalne rozpoczêcie imprezy. 
                 Zapraszam do sto³u.

Piotr:     ...............................................................

Karol:     Proponujê toast za nas i za nasze 
     spotkanie!

Wszyscy:     ...............................................................
     Za rok, za dzieñ, za miesi¹c, razem 
                 nie bêdzie nas!”

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 1
Mami posz³a z Karolem i Karolin¹ na spotkanie klasowe. 
Proszê uzupe³niæ dialogi, a nastêpnie pos³uchaæ i sprawdziæ.

                                 - .......                                                         - .......                                            - .......

-aæ                      -eæ                    -owaæ                -iæ                      -yæ                    -¹æ  + grupa specjalna            

RZECZOWNIKI ODCZASOWNIKOWE

     SPOTKANIE KLASOWE

Nic nowego. Ostatnio du¿o czasu zajmuje mi szko³a, wiesz 
pisanie wypracowañ, czytanie lektur, odrabianie zadañ.

Czeœæ, przepraszam za spóŸnienie.  Dlaczego uczysz siê jêzyka polskiego?

Zatañczysz?

Po co ci w³oski, przecie¿ siê uczysz hiszpañskiego!

„Up³ywa szybko ¿ycie, tak szybko mija czas!

Pracujemy na utrzymanie, to znaczy na mieszkanie, p³acenie 
rachunków, na kupowanie tego, co jest potrzebne do ¿ycia.

To bardzo interesuj¹ce, ale czy 
malowaniem zarobisz na utrzymanie?

Czeœæ Mami, pamiêtasz mnie? 

Adam: ......................................................................

Mami: Oczywiœcie, ¿e pamiêtam. Dawno nie
              by³eœ u Karola. Co u ciebie s³ychaæ?

Adam: ......................................................................

Karol: Chyba chcia³eœ powiedzieæ: ogl¹danie
 telewizji, siedzenie przed komputerem, 
 granie, surfowanie, czatowanie, esemesowa- 
 nie, myœlenie o niebieskich migda³ach… 

Robert: ......................................................................

Mami: Chcê studiowaæ malarstwo 
 na Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.

Robert: ...................................................................... 

Mami: Utrzymanie? Co to znaczy?

Robert: ......................................................................

 ......................................................................

Piotr:  ......................................................................

Ewa: Tañczenie to nie dla mnie.
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DIALOG_1

DIALOG_2

DIALOG_3

DIALOG_4

DIALOG_5

DIALOG_6

Czas na jedzenie i picie.  

Czeœæ, przepraszam za spóŸnienie.

v

czytaæ               myœleæ            kupowaæ           p³aciæ               tañczyæ           rozpocz¹æ              ¿yæ

    czytanie                                                            p³acenie                                  rozpoczêcie
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1.    Justyna ma zamiar
      studiowaæ:                               administracjê                    turystykê                          korespondencjê
2.    Justyna chce robiæ coœ 
      zwi¹zanego z jej:                     zainteresowaniami              prac¹ w biurze                      przysz³oœci¹
3.    Robert chce studiowaæ:         ekonomiê                    prawo                          administracjê
4.    Robert planuje:                       licencjat       magisterium                          studia doktoranckie
5.    Piotr chce studiowaæ 
      architekturê, bo zawód 
      architekta to:                           tradycja rodzinna      praktyczny zawód                 presti¿owy zawód
6.    Architekt zarabia:                   dobrze                     Ÿle                           s³abo
7.    £ukasz planuje studia:           techniczne                    ekonomiczne            informatyczne
8.    Piotr mówi, ¿e:                        uniwersytet jest lepszy       politechnika jest lepsza       to i to ma dobre strony

Karolina:    Zapisa³am siê na kurs w³oskiego!

Robert:     ...............................................................

Karolina:    Uczenie siê jêzyków to przysz³oœæ! 
     Planujê te¿ zdaæ certyfikat 
     z angielskiego. Teraz nawet dzieci 
                 w gimnazjum przygotowuj¹ siê do FCE.

£ukasz:     ...............................................................

Justyna:     Moi drodzy, jesteœmy ju¿ wszyscy, 
                 a zatem oficjalne rozpoczêcie imprezy. 
                 Zapraszam do sto³u.

Piotr:     ...............................................................

Karol:     Proponujê toast za nas i za nasze 
     spotkanie!

Wszyscy:     ...............................................................
     Za rok, za dzieñ, za miesi¹c, razem 
                 nie bêdzie nas!”

Æwiczenie 5
Co warto studiowaæ i dlaczego?

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ i zaznaczyæ dobr¹ odpowiedŸ.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ zdania.

 

  POWTÓRZENIE

.............. internetowa, 1. 

         np. Internet Explorer
.............. tekstowy,2. 

         np. nowy.doc lub nowy.rtf
potrzebujemy jej, kiedy 3. 

         chcemy drukowaæ
u¿ywamy jej do pisania 4. 

         na komputerze
szko³a wy¿sza, 5. 

         np. ...................... Sztuk Piêknych
Ctrl + Z6. 

wiêcej ni¿ matura mniej ni¿ magisterium7. 

egzamin dojrza³oœci8. 

Proszê rozwi¹zaæ krzy¿ówkê.

jêzyki obce

archeologia
matematyka

dziennikarstwo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

stosunki miêdzynarodowe zarz¹dzanie

........................... 1. (czytaæ) to moja ulubiona 
        rozrywka. 

................................. 2. (paliæ) jest niezdrowe. 
Angela uwielbia .............................. 3. (pisaæ) 

        SMS-ów. 
............................ 4. (malowaæ) to pasja Mami.
................................. 5. (mówiæ) po polsku jest 

        bardzo trudne. 
................................... 6. (uprawiaæ) sportu jest 

        wa¿ne dla zdrowia. 

Samo ............................ 7. (byæ) na kursie 
        nie wystarczy, ¿eby mówiæ po polsku!

................................... 8. (odrabiaæ) zadañ 
        i ............................ (powtarzaæ) nowych 
        s³ówek jest te¿ wa¿ne. 

............................ 9. (sprz¹taæ) zajmuje mi 
        w ka¿d¹ sobotê du¿o czasu. 

............................ 10. (piæ) alkoholu w miejscach 
        publicznych jest zakazane. 

........................................ 11. (komentowaæ) ludzi 
        to brzydki zwyczaj. 

„Czêste ............................. 12. (myæ) skraca ¿ycie.”

Czytanie

„Up³ywa szybko ¿ycie, tak szybko mija czas!

To bardzo interesuj¹ce, ale czy 
malowaniem zarobisz na utrzymanie?
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11. kieruje firm¹

6. znajomoœæ programów komputerowych 2.  funkcja 

3. np.: marketingu, finansów

1. poziom edukacji
10. pracuje w firmie

9. opis kwalifikacji i motywacji do pracy

Lekcja_07
KOMUNIKACJA                                                    S£OWNICTWO                                                                    GRAMATYKA                

praca i zatrudnienie 
typy przedsiêbiorstw

¿yciorys i list motywacyjny 

rozmowa o pracê
mówienie o problemach
zawodowych, pisanie maili

utrwalenie dotychczasowego 
materia³u

nowe s³owa
doœwiadczenie, zakres obowi¹zków, wyœcig szczurów, rozwój zawodowy

 SZuKANIE 
PRACY

PRACA
S
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Co pasuje?

Teresa:  Witam Pani¹. Proszê siê krótko zaprezentowaæ.
Kandydatka:  Nazywam siê Joanna Szymañska, niedawno ukoñczy³am 
  studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, na kierunku 
  Marketing i Zarz¹dzanie.
Tomasz:          Czy ma pani jakieœ doœwiadczenie zawodowe?
Kandydatka:    Tak, ju¿ w czasie studiów podjê³am pracê na pó³ etatu 
          w polsko – hiszpañskiej firmie.
Tomasz:          Czym zajmowa³a siê ta firma i co nale¿a³o do pani obowi¹zków?
Kandydatka:    To by³a firma handlowa, natomiast ja by³am odpowiedzialna za pro-
          wadzenie korespondencji, wystawianie faktur i organizacjê biura.
Tomasz:  Jakich aplikacji komputerowych pani u¿ywa³a?
Kandydatka:  Pakietu Open Office, przede wszystkim edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. 
  Na co dzieñ korzysta³am z programu pocztowego Outlook i przegl¹darek 
  internetowych FireFox i Internet Explorer.
Teresa:          Czy potrafi pani pisaæ bezwzrokowo?
Kandydatka:  Tak.
Teresa:  Dlaczego teraz szuka pani nowej pracy?
Kandydatka:    Poniewa¿ poprzednia firma nie mo¿e mi zapewniæ pracy na ca³y etat, a ja muszê siê   
          usamodzielniæ i zarabiaæ na swoje utrzymanie, które, jak pañstwo wiecie, nie jest teraz tanie.
Teresa:  Rozumiem. Proszê nam powiedzieæ, jakie jêzyki obce pani zna?
Kandydatka:     Mówiê biegle po hiszpañsku, znam bardzo dobrze angielski i podstawy niemieckiego.
Tomasz:  Jest pani jedn¹ z wielu kandydatek na to stanowisko. Jak nas pani przekona, ¿e jest pani   
  najlepsza?
Kandydatka:  Jestem odpowiedzialna i dobrze zorganizowana, szybko siê uczê, jestem osob¹ otwart¹ 
             i umiem pracowaæ w zespole.
Tomasz:  Dziêkujemy pani za spotkanie, skontaktujemy siê z pani¹ telefonicznie w najbli¿szym czasie.

wykszta³ceniestanowiskocv

szef

obs³uga komputera

list motywacyjnyobs³uga klienta

dzia³

znajomoœæ jêzyków obcych

4. mówiæ po…

7. to, co musi umieæ pracownik

5. bezpoœredni kontakt z klientem 8. ¿yciorys

wymagania

pracownik 
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Joanna
Szymańska

Piotr
Leśniewski

Ewa
Dębska

Paulina
Szuba

wykształcenie
rodzaj 
zatrudnienia
doświadczenie
zawodowe
zakres
obowiązków

umiejętności

znajomość
języków obcych

cechy
charakteru

Æwiczenie 2
Proszê wyjaœniæ s³owa wyró¿nione w dialogu 1.

Æwiczenie 3
Jakie s¹ ich kwalifikacje oraz 
dotychczasowe doœwiadczenia?

Æwiczenie 5
Co pasuje?

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ dialog.

korzystaæ z
biegle
utrzymanie
potrafiæ
poprzedni
przedsiêbiorstwo
zatrudniæ
dostawaæ pensjê

umieæ
ostatni
firma
daæ pracê
u¿ywaæ
zarabiaæ
doskonale
wydatki na ¿ycie

doœwiadczenia, obs³uga, podoba, osoba, 
decyzja, kontaktach, wymagania, znajomoœæ

Tomasz:  Kogo, wed³ug ciebie, powinniœmy zatrudniæ?  
Teresa:  To trudna  .......................... . Mnie siê najbardziej
  .............................. kandydatka numer 4.     
  Energiczna, ma du¿o entuzjazmu i jest bardzo 
  sympatyczna, a to wa¿ne w  .............................. 
  z klientami.
Tomasz:  Paulina Szuba, tak? Zgadzam siê, ¿e jej 
  otwartoœæ to du¿y atut, ale bojê siê, ¿e ona jest za 
  m³oda i nie ma  .............................. . Na tym stanowisku 
  potrzebna jest  .............................., która œwietnie radzi sobie z problemami. 
Teresa:  A co s¹dzisz o Piotrze? Spe³nia wszystkie  .............................: komputer, doœwiadczenie,    
  jêzyki, otwarta osobowoœæ i lubi nowe wyzwania.
Tomasz:  Wydaje mi siê, ¿e ma za wysokie kwalifikacje na to stanowisko. A Ewa Dêbska?
Teresa:  .............................. oprogramowania komputerowego i .............................. klienta to jej plus, 
                 ale jêzyki - du¿y minus.
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Edyta Szo³drzyñska

Akademia Ekonomiczna /

Finanse i Rachunkowoœæ

5 lat / g³ówna ksiêgowa / 

firma us³ugowo-handlowa

komputer: obs³uga 

programów ksiêgowych

jêzyki:                        angielski +++

                                  
 niemiecki ++

                                  
 w³oski +

                                  
 odpowiedzialna, 

                                  
 solidna    

zorganizowana
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Æwiczenie 1
Proszê przedyskutowaæ zalety i wady pracy Ryœka.

Cześć Rysiek! 
napisałeś że Dobrze, mnie do ..................................................................................................
w żyć Nie takim możesz stresie ..............................................................................................!
z procentach się w Zgadzam stu Tobą ..................................................................................... .  
się W liczy niż coś kariera więcej życiu pieniądze i .....................................................................!
spotkać, Musimy się sobotę być w może ..................................................................................?
już Czy Anią rozmawiałeś z, pracę chcesz zmienić że .................................................................? 
sądzi tym Co ona wszystkim o ................................................................................................?

Pozdrawiam

Andrzej

Dobrze, ¿e do mnie napisa³eœ.

Æwiczenie 2
Proszê uporz¹dkowaæ odpowiedŸ Andrzeja, a nastêpnie pos³uchaæ i skontrolowaæ.

_07                  Jolanta £apiñska 
                 matura / technikum
                 odzie¿owe
                 2 lata / sklep
                 1 rok / firma 
                 produkcyjna /
                 kontroler jakoœci
komputer: podstawy
jêzyki: angielski + / –
punktualna, pracowita,
uczciwaÆwiczenie 7

Proszê u³o¿yæ prezentacje.

      MAM Ju¯ DOŒÆ! 
      CHCÊ ZMIENIÆ PRACÊ!

Æwiczenie 6
Proszê przedyskutowaæ w grupie, kto bêdzie najlepszym
kandydatem na stanowisko sekretarki.

Jerzy Kuc
in¿ynier / Politechnika

3 lata / 
przedsiêbiorstwo

budowlane
komputer: systemy 

operacyjne: MS Windows, 

Linux
jêzyki: niemiecki +++

            angielski + 

operatywny, ambitny, pomys³owy

B

Cześć Stary!
Pytasz, co słychać? Lepiej nie pytaj! Mam już dość tej pracy! Rzucam to wszystko 
w diabły! OK., wiem, co powiesz: dobrze zarabiam, co kwartał dostaję premię, 
mam służbowego laptopa, karnet na siłownię i dobre ubezpieczenie, ale tak nie 
można żyć! Niby wzięta prestiżowa firma, a traktują człowieka jak niewolnika!
Ciągle muszę zostawać po godzinach – a raczej po nocach. Atmosfera w biurze 
fatalna, szef tylko się wścieka. Zero koleżeńskich stosunków, każdy tylko patrzy, 
jak wyciąć jakiś numer. Dla wszystkich najważniejsza kasa i kariera -  prawdziwy 
wyścig szczurów! Chciałbym z Tobą pogadać. Może skoczymy gdzieś na piwo? 

Pozdrawiam
Rysiek

andrzej.sokolowski@poczta.pl

r.krynski@interia.pl

Re: co słychać?
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Æwiczenie 3
Proszê przedyskutowaæ w grupie, co powinien zrobiæ Rysiek? Jak szukaæ pracy?

     ¯YCIORYS
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ CV Ryszarda.

architektonicznym, asystent, bieg³a, grafiki, konserwatorska, Kraków, telefon, 
kreatywnoœæ, miejsce, obcych, obs³ugi, piœmie, Politechnika, pracy, ¿eglarstwo

Æwiczenie 4
Proszê przeczytaæ mail 1 i 2 jeszcze raz. Prawda czy nieprawda?

Rysiek ma dobrze p³atn¹ pracê.
Wysokie zarobki s¹ najwa¿niejsze dla Ryœka.
Rysiek ma stanowisko poni¿ej swoich kwalifikacji.
Rysiek cieszy siê, ¿e ma nadgodziny, bo wiêcej zarabia.
W pracy jest kole¿eñska atmosfera.
W biurze du¿ym problemem s¹ szczury.
Wed³ug Andrzeja licz¹ siê tylko pieni¹dze.
Andrzej mo¿e spotkaæ siê w weekend.

Imię i nazwisko:   Ryszard Kryński
Data i miejsce urodzenia:  01 IV 1966  ...........................
Adres zamieszkania:  ulica Miodowa 6/12, Kraków
...........................:   0 607 28 18 30
E-mail:    r.krynski@interia.pl

• 1986 - 1992 ........................... Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
   Wydział Architektury i Urbanistyki
• 1982 - 1986 I Liceum Ogólnokształcące im. Nowodworskiego w Krakowie

• 2003 - do dziś  naczelny koordynator zespołu projektantów w firmie 
                           architektoniczno - projektowej ARCHITRAW
• 1998 - 2003    główny projektant w biurze .......................................... BUD - DOM
• 1995 - 1998    projektant w Pracowni Architektonicznej S.Banatkiewicz
• 1993 - 1995    ......................... projektanta w firmie projektowej WinBud
• Praktyki zawodowe odbyte w czasie studiów: budowlana, projektowa, ......................

Kurs  ......................... komputerowej (Photoshop, InDesign, Corel, tworzenie 
stron www i php) prowadzony przez firmę COMARCH, Kraków
sześciotygodniowy kurs języka angielskiego w Irlandii

Pierwsze ......................... w konkursie architektonicznym „Szklane Domy”
Wyróżnienie w III edycji konkursu „Biurowiec przyszłości”

......................... znajomość obsługi komputera i przeglądarek internetowych.
Zaawansowana znajomość ......................... programu AutoCad,
 Adobe Photoshop, InDesign, Corel Draw.

angielski:    biegle w mowie i ......................... 
hiszpański: poziom średnio zaawansowany
francuski:   poziom podstawowy

podróże, narciarstwo, ......................... , sztuka użytkowa, teatr,
kino, nauka języków  .........................

komunikatywność, ......................................, odpowiedzialność, 
wszechstronność, umiejętność  ......................... w zespole

prawo jazdy kat. B

na życzenie

CURRICULUM VITAE

Dane 
osobowe

Wykształcenie 

Doświadczenie 
zawodowe

Przebyte 
szkolenia

Osiągnięcia

Obsługa 
komputera

Znajomość 
języków

Zainteresowania

Mocne strony

Inne kwalifikacje

Referencje

RYSZARD KRYÑSKI

A R C H I T E KT

ul. Miodowa 6/12, Kraków

tel. 607 28 18 30

r.krynski@interia.pl

RYSZARD KRYÑSKI

A R C H I T E KT

ul. Miodowa 6/12, Kraków

tel. 607 28 18 30

r.krynski@interia.pl
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PRACOWNIK MA:    

Æwiczenie 2
Proszê uporz¹dkowaæ list motywacyjny Ryszarda.

Æwiczenie 3
Proszê u³o¿yæ dialog pomiêdzy Ryszardem,
a szefem firmy 3D-architekci.

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ. 

Rysiek:       Witaj Aniu! Mo¿esz mi ..........................! 
  Dosta³em tê pracê!

Ania:  To wspaniale! Wiedzia³am, 
  ¿e jesteœ najlepszy!

Rysiek:  Chyba faktycznie dobrze wypad³em 
  na rozmowie, bo ..................................
  niez³e  warunki zatrudnienia i co
  najwa¿niejsze: w .................................
  o pracê mam  zagwarantowane 
  wiêcej ................................. ni¿ dot¹d!

Ania:  Fantastyczna .....................................! 
  Wiêc dok¹d pojedziemy na wakacje? 
  Zawsze marzy³am o Maderze!

Æwiczenie 5
Proszê pogrupowaæ s³owa. 

Ryszard Kryński         

ul. Miodowa 6/12
31-031 Kraków
tel. 0 607 28 18 30

W kontaktach z klientami sprawdzam się jako osoba otwarta i umiejąca radzić sobie 

z trudnymi do rozwiązania problemami. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołem.

Mam nadzieję, że będę mógł pełniej zaprezentować swoją osobę podczas osobistego 

spotkania.

Moja wiedza poparta jest wieloletnią praktyką. W czasie mojej kariery zawodowej 

pracowałem zarówno przy projektowaniu budynków, jak i aranżacji wnętrz mieszkań, 

domów jednorodzinnych oraz biurowców. Mam również bogate doświadczenie 

w projektowaniu ogrodów i tzw. małej architektury.

W związku z  ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 01.07.2011 na stronie internetowej 

www.architekci.pl, chciałbym zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko głównego 

projektanta w Państwa firmie. Sądzę, że spełniam wszystkie stawiane przez Państwa 

firmę wymagania.

Wierzę, że w Państwa firmie będę mógł zrealizować w pełni swoje twórcze możliwości.

Szanowni Państwo!
       Z poważaniem

       Ryszard Kryński

3D-architekci sp. z o.o. 
ul. Kalwaryjska 17 
31-038 Kraków

Kraków 02-07-2012
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budowlane, doœwiadczenie, handlowa, 
honorarium   , komputerowa, kwalifikacje, 
pensja, produkcyjne, zarobki, zatrudniæ, 
przyj¹æ nowego pracownika, reklamowa, 
umiejêtnoœci, us³ugowa, wynagrodzenie, 
znajomoœæ czegoœ, przyj¹æ na stanowisko

v

PIENI¥DZE:    
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Æwiczenie 1
Proszê wybraæ odpowiednie s³owo.

Æwiczenie 2
Proszê po³¹czyæ s³owa, a nastêpnie wyjaœniæ ich znaczenie. 

Æwiczenie 3
Proszê rozwi¹zaæ krzy¿ówkê.

D  POWTÓRZENIE

Agnieszka pracuje na ............................ sekretarki. 1. (zawodzie / biurze / stanowisku)

Dobra sekretarka powinna ............................ bezwzrokowo.2.  (czytaæ / pisaæ / mailowaæ)

Etat to forma ........................... .3.  (obowi¹zków / zatrudnienia / zarobków)

Alicja w pracy ............................ za kontakty z klientami.4.   (zajmuje siê / jest odpowiedzialna / obs³uguje)

Piotr nie lubi ............................ z tej przegl¹darki internetowej.5.  (u¿ywaæ / korzystaæ / obs³ugiwaæ)

Ryszard ma du¿e ............................ w zawodzie architekta.6.  (doœwiadczenie / wymagania / wykszta³cenie)

Firma musi ............................ nowego pracownika w dziale finansów.7.  (zatrudniæ / daæ pensjê / zarabiaæ)

Atrakcyjna ............................ to podstawa sukcesu w bran¿y us³ugowej.8.  (konkurencja / kariera / oferta)

Organizacja pracy w zespole to praktyczna ........................... .9.  (znajomoœæ / umiejêtnoœæ / kwalifikacje)

.................... komputera to dziœ podstawowe wymaganie pracodawcy.10.  (koordynacja / obs³uga / organizacja)

stanowisku

pensja, wynagrodzenie1. 

kontrakt2. 

drukarka i faks to s¹ .............. biurowe3. 

pisaæ elektroniczne listy4. 

funkcja, pozycja5. 

przedsiêbiorstwo6. 

daæ pracê7. 

pisaæ bez patrzenia na klawiaturê8. 

mo¿e byæ 8 godzin dziennie, 9. 

        a mo¿e byæ .............. czas pracy
CV10. 

programy komputerowe11. 

mo¿na pracowaæ na pó³ albo na ca³y 12. 

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. bezwzrokowo

6. biznesplan

7. us³ugowa

9. czas pracy

8. inwestycje

2. maile

11. o pracê

3. biurowe

4. spotkañ

5. wspó³pracê

10. popularnoœci¹

umowa __

pisaæ __

bran¿a __

nowe __

 realizowaæ__wysy³aæ __

 cieszyæ siê __

urz¹dzenia __

kalendarz __

nawi¹zaæ__

 nienormowany __
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Porozmawiajmy o tym, co robisz w Krakowie. Czy mo¿esz siê 
przedstawiæ?

ą • A rodzina ze strony twojej mamy?
ą • À propos uniwersytetu: co chcia³abyœ studiowaæ?
ą • Odtwarzacz?
ą • Bardzo jestem ciekawa: czy mia³aœ problemy z powodu swojego nazwiska?
ą • Porozmawiajmy o tym, co robisz w Krakowie. Czy mo¿esz siê przedstawiæ? 
 • Czy mo¿esz powiedzieæ, jakie masz plany na najbli¿szy czas?
ą • Czy mogê zapytaæ, jak ci idzie nauka polskiego?
ą • A co sprawi³o, ¿e zainteresowa³aœ siê Polsk¹ i jêzykiem polskim? Szuka³aœ  
                 swojego miejsca na ziemi?

Lekcja_08
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
wywiad
opowiadanie

pochodzenie, rodzina 
informacje o sobie

idiomy ze s³owem swój

biernik 
zaimek swój

korzenie, utrzymywaæ / utrzymaæ kontakty, pochodziæ, przodek, facet, przyzwyczajaæ siê /
przyzwyczaiæ siê, sieæ, schylaæ siê / schyliæ siê, siêgaæ / siêgn¹æ, zamieszanie

A  PROSZÊ O KILKA S£ÓW

JA SWOJE WIEM!

Æwiczenie 1
Co pasuje?

nowe s³owa

-  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
-   Nazywam siê Anna Siedlaczek. Urodzi³am siê w Niemczech, ale mam 
  polskie korzenie. To znaczy mój tata i jego rodzina pochodz¹ ze Œl¹ska, 
  ale czêœæ z nich wyemigrowa³a za zachodni¹ granicê w latach 
  osiemdziesi¹tych. Nie utrzymywaliœmy kontaktów, nie odwiedzaliœmy
   Polski w wakacje, ani ja, ani moja siostra nie mówi³yœmy po polsku jako 
  dzieci. Nie wiem dok³adnie dlaczego, bo tata nie chce ze mn¹ o tym       
  rozmawiaæ.
-   ….....................................................................................................................
-   Pochodzi z Niemiec, z Bawarii. My mieszkamy na pó³nocy, wiêc nie spotykaliœmy siê za czêsto, zwykle  
  na urodzinach babci. Niestety, od kilku lat choruje na Alzheimera. Mo¿na powiedzieæ, ¿e niewiele wiem 
  o swoich przodkach. Proszê o nastêpne pytanie.
-   …......................................................................................................................................
-   „Mia³aœ”? Ja je ca³y czas mam! Ka¿dy je wymawia inaczej, zawsze muszê sprawdzaæ, czy dobrze
   zapisali... Muszê wyjœæ za m¹¿ za faceta o mniej skomplikowanym nazwisku, absolutnie! Na szczêœcie 
  imiê mam ³atwe do zapamiêtania, chocia¿ w Polsce wymawia siê je przez dwa „n”. Na pocz¹tku nie   
  mog³am siê przyzwyczaiæ.
-   …........................................................................................................................................
-   Nikt nie wierzy w moj¹ motywacjê, ale to z powodu... muzyki. Zakocha³am siê po prostu! S³ucha³am 
  tyl ko polskiej muzyki, chodzi³am na koncerty, a potem chcia³am zrozumieæ, o czym œpiewaj¹. 
  Próbowa³am sama, pyta³am o ró¿ne s³owa ojca, szuka³am w sieci, ale to na nic. Postanowi³am wiêc 
  zapisaæ siê na kilkutygodniowy kurs jêzykowy. Rodzice siê zgodzili na mój pobyt tutaj, na szczêœcie 
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  tata za wszystko p³aci, bo ja jestem tylko biedn¹ studentk¹... 
-  ..........................................................................................................................................
-   Powoli, krok po kroku, poznawa³am przypadki, koniugacje, struktury, mia³am momenty frustracji 
  i z³oœci „po co mi to?”, ale teraz widzê, ¿e to mia³o sens. Przepraszam za moj¹ niecierpliwoœæ! Oczywiœcie  
  robiê wiele b³êdów, nie pamiêtam niektórych s³ów, na przyk³ad to coœ, co gra, CD albo MP3...
-   ............................................................................................................................................
-   No w³aœnie, dziêkujê za pomoc, okropne s³owo. 
-   ............................................................................................................................................
-   Dziœ gram w tenisa, potem muszê zd¹¿yæ na basen, który jest na drugim koñcu miasta, wiêc pewnie   
  zadzwoniê po taksówkê... A powa¿nie: czekam na odpowiedŸ z uniwersytetu z Kolonii, czy przyjêli   
  mnie na studia. Od tego wszystko zale¿y. Wiêc na razie cieszê siê, ¿e mam czas na swoje przyjemnoœci. 
  Pobyt w Krakowie to dla mnie nauka, ale i relaks! No i prawie codziennie jest jakiœ fajny koncert!
-   ............................................................................................................................................
-   Dziennikarstwo. Mo¿e ja teraz zrobiê wywiad z pani¹?

Æwiczenie 2
O co Ania Siedlaczek pyta dziennikarkê? Proszê pamiêtaæ o formie oficjalnej.

-  Witam pani¹. …..................................................................................................?
-ł  Jestem dziennikark¹, pracujê jako wolny strzelec dla ró¿nych gazet.
-  …........................................................................................................................?
-ł  „Wolny strzelec” to osoba, która nie ma nigdzie etatu, pracuje na w³asny rachunek,
  czêsto dla ró¿nych firm czy instytucji.
- ł ….........................................................................................................................?
-  Moja pierwsza praca to lokalna radiostacja, która ju¿ nie istnieje. Robi³am tam chyba wszystko 
  i wiele siê nauczy³am. Potem kolejne radio, krótka przygoda z telewizj¹ regionaln¹, no i na koñcu   
  gazeta ogólnopolska. Dziœ robiê ró¿ne rzeczy, np. wywiady z obcokrajowcami o naszym mieœcie.
-  ….........................................................................................................................?
-  Tak, urodzi³am siê w Krakowie, w³aœciwie wszyscy moi przodkowie tu mieszkali, a wiêc mogê    
  powiedzieæ: jestem Krakowiank¹ z dziada pradziada.
-  ….........................................................................................................................?
-   Interesujê siê polityk¹, fotografi¹, teatrem, jêzykami. Uwielbiam gotowaæ, tañczyæ, spotykaæ siê 
  z ciekawymi ludŸmi. Pracujê te¿ jako wolontariuszka w hospicjum, wiêc nie mam za du¿o czasu. 
  Zw³aszcza przy trójce dzieci i dwóch psach!
- ł ….........................................................................................................................?
-  Mój najtrudniejszy wywiad... niech pomyœlê. Chyba kilka lat temu z Robertem de Niro. By³am tak   
  zdenerwowana, ¿e zapomnia³am angielskiego, po prostu bia³a œciana. Na szczêœcie de Niro by³ 
  cierpliwy i wyrozumia³y, a ja po pierwszym szoku dosz³am do siebie, choæ ten stres pamiêtam  do dziœ.
-  …..........................................................................................................................?
-  Myœlê, ¿e mog³abym pracowaæ jako psycholog dzieciêcy, zawsze bardzo mnie to interesowa³o. 
  Albo weterynarz.
-  …...........................................................................................................................?
-ł  Niestety, s³owo „weterynarka”  nie istnieje...
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prasowy

radiowy

telewizyjny

rzeka

przeprowadziæ wywiad

udzieliæ wywiadu

odmówiæ udzielenia 
wywiadu
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bIERNIK

rodzaj mêski
osobowy

rodzaj mêski
nieosobowy

rodzaj nijaki

Znam tych 
starszych panów.
 

Znam te piêkne obrazy.
Znam te mi³e studentki.

Znam te w³oskie 
wina.
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= DOPE£NIACZ = MIANOWNIK

rodzaj ¿eñski

k, g

k, g 

œ, æ, Ÿ, dŸ 
ñ + l, j

sz, cz, dz, d¿, ¿, rz 
œ, æ, Ÿ, dŸ, ñ, c, l, j

– ich

– i

– ów
– y

– i – e

JAKICH? JAKIE?

Æwiczenie 1
Proszê zamieniæ liczbê pojedyncz¹ na liczbê mnog¹.

...JAK 
bIERNIK

 Znam twoj¹ kole¿ankê.  
 ............................................................................... .
 Zwiedzi³em to w³oskie miasto. 
 …........................................................................... .
 Kocham mojego dziadka. 
 …........................................................................... .
 Kupi³am œwie¿ego pomidora. 
 …........................................................................... .
 Pijecie sok owocowy? 
 ….......................................................................... ?
 Spotkaliœmy znanego aktora. 
 ….......................................................................... .

 Mia³yœmy rasowego psa. 
 ….......................................................................... .
 Lubiê tego studenta.
 ….......................................................................... .
 Widzê twoje dziecko. 
 ….......................................................................... .
 Czytasz szwedzki krymina³? 
 …..........................................................................?
 Otwórz tê ksi¹¿kê!
  ….........................................................................!
 Dosta³eœ urzêdowy list? 
 ….........................................................................?
 Sprzedaliœmy egzotycznego ptaka. 
 …........................................................................ .

 

Znam twoje kole¿anki

Æwiczenie 3
Proszê na podstawie 
tekstu uzupe³niæ 
tabelkê oraz dopisaæ 
swoje przyk³ady 
w liczbie pojedynczej. 
Uwaga na przypadek!

chorowaæ na
czekaæ na
chodziæ na
mieæ czas na
zd¹¿yæ na 
zgadzaæ siê na
graæ w 
wierzyæ w 
dziêkowaæ za
p³aciæ za 
przepraszaæ za
wyjœæ za m¹¿ za
prosiæ o 
pytaæ o
dzwoniæ po

przyk³ad 
z tekstu 

twój przyk³ad 
l. poj.

twój przyk³ad
l. mn.

kogo? co? l. mn.

Alzheimera grypê, serce p³uca, nerki

B
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Æwiczenie 5
Proszê wstawiæ przyimki: przez, na, nad, o, po, pod, w/we, za. 

Tom:  ...A pani jest z Krakowa?
Dziewczyna:  I tak, i nie, to d³uga historia. Chêtnie panu opowiem, mo¿e pójdziemy      
  kiedyœ ............ kawê albo ............ spacer, na przyk³ad ............ Wis³ê? 
Tom:  Fantastycznie! Mo¿e ............ wtorek? Szczegó³owo umówimy siê ............ telefon, 
  dobrze? Mo¿e zapiszê sobie pani numer, tylko schylê siê jeszcze raz ............ ten 
  d³ugopis.
Dziewczyna: A to mo¿e ja poproszê pana ............ numer?
Tom:   Œwietnie, ale ............ chwilê, muszê poszukaæ telefonu, bo nie pamiêtam numeru. 
  Siêgnê tylko ............ torbê. O, to ten numer.
Dziewczyna: Proszê wiêc czekaæ ............ mój telefon, powiedzmy ............ poniedzia³ek  wieczorem. 
  Mam nadziejê, ¿e bêdzie pan mieæ trochê czasu ............ relaks?
Tom:  Oczywiœcie! Dziêkujê .......... zaproszenie, nikogo nie znam w Krakowie.
Dziewczyna: A wiêc do zobaczenia! Zaraz po l¹dowaniu muszê biec, ¿eby zd¹¿yæ na poci¹g, a pan?
Tom:   Ja chyba zadzwoniê .......... taksówkê.
Dziewczyna: Proszê poprosiæ .......... rachunek albo paragon. I jeszcze raz przepraszam .......... to
                          zamieszanie z d³ugopisem!

Æwiczenie 2
Proszê dokoñczyæ zdania (liczba mnoga).

Æwiczenie 3
Proszê wróciæ do tabelki z czêœci A æw. 3
 i uzupe³niæ przyk³ady w liczbie mnogiej.

Æwiczenie 4
Proszê wstawiæ odpowiednie przyimki. 

Kiedyœ pisa³am ........................................................................ .1. 

Pijê tylko ................................................................................... .2. 

Dzieci lubi¹ ogl¹daæ ............................................................... .3. 

Spotka³eœ ju¿ ............................................................................?4. 

Z okna widzê ............................................................................ .5. 

W szkole mamy ....................................................................... .6. 

Lubisz czytaæ ........................................................................... .7. 

Dzieñ dobry. Proszê ................................................................ .8. 

Kupi³em .................................................................................... .9. 

Ona œwietnie gotuje ................................................................ .10. 

Organizujecie ...........................................................................?11. 

Kocham .................................................................................... .12. 

Dziecko rysuje ......................................................................... .13. 

Musisz braæ .............................................................................. .14. 

Mój tata zbiera ...15. ...................................................................... . 

d³ugie listy albo krótkie telegramy

Moja pierwsza przygoda w Polsce? Zaczęło się tak: leciałem do Krakowa 
…........... Londyn, to był bardzo długi i męczący lot. Czytałem prasę może 
….... kwadrans, ale byłem zestresowany i szybko zasnąłem. Obudziła mnie 
pasażerka obok, pytała …... coś po polsku. „Przepraszam, mój długopis 
spadł …...... pana fotel” - powtórzyła po angielsku - „Czy mógłby pan 
schylić się ….. niego?”. Zrobiłem to, ….. co mnie prosiła, ale niczego nie 
znalazłem. „Trudno” - nawet się nie zmartwiła - „...... pół godziny lądu-
jemy, wtedy będzie łatwiej szukać. A pan pierwszy raz w Polsce?”. „Tak” 
- odpowiedziałem - „...... przyszły poniedziałek zaczynam kurs polskie-
go”. „Ach tak, i będzie pan chodzić …... lekcje …... uniwersytet?”. „Nie, 
to prywatna szkoła. Chciałem jechać …..... kurs ….... morze, ale w końcu 
zdecydowałem się ….... Kraków. Czuję, że coś mnie tu fajnego spotka...”
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swójZrobiê to na .............. koszt.1. 

Mam problem ze ................ synem.2. 

Nie lubiê .................. pracy.3. 

Opowiedz o .................. wakacjach.4. 

On naprawdê kocha .............. ¿onê.5. 

Idê do kina ze .............. znajomymi.6. 

Nienawidzê .............. nóg, s¹ takie grube!7. 

Ka¿dy ma ........................ problemy.8. 

9.    Co wiesz o .......................... mieœcie?

Wypadek! Kobieta wpad³a ............... samochód!1. 

Niech ktoœ zadzwoni ................................ policjê!2. 

Czy ten bus jedzie .................................... Ojców?3. 

Wieczorem idziemy ............................ Kazimierz.4. 

A potem mo¿e pójdziemy ......................... Wis³ê?5. 

Co robi³eœ ….......................................... weekend?6. 

Uczê siê polskiego ................................. Internet.7. 

Poci¹g do Krakowa wjedzie ........... peron drugi.8. 

Gdzie szampan? Ju¿ ............. minutê dwunasta!9. 

Nikt mnie ........................................... to nie pyta³.10. 

Pamiêtaj, ¿e ........................... wtorek mamy test.11. 

Najpierw muszê iœæ .................................. pocztê.12. 

Proszê przejœæ ................. ulicê, potem w prawo.13. 

Marzê, ¿eby pojechaæ ........... ocean albo przynajmniej .......... Alpy.14. 

"SAMI SWOI"

Æwiczenie 1
Proszê wstawiæ zaimek „swój” 
w dobrej formie gramatycznej.

1. Zaimek swój odmienia siê jak mój, twój itd.
2. Zastêpuje mój, twój itd. jeœli przedmiot lub osoba, o których
    mówimy „nale¿¹” do podmiotu.

     Alicja kocha jej mê¿a.               =     Alicja kocha Dawida.
    Alicja kocha swojego mê¿a. =     Alicja kocha Borysa.

    Borys kocha jego ¿onê.  =     Borys kocha Celinê.
    Borys kocha swoj¹ ¿onê. =     Borys kocha Alicjê.

3. Swój nie wystêpuje w mianowniku.   

 

10.    Idê do ............................ pokoju. 
11.   Koty chodz¹ ......................... drogami.
12.   Zrozumiesz w .......................... czasie.
13.    Dobrze znamy ......................... prawa.
14.    Mo¿esz pilnowaæ ...................... nosa?
15.    Proszê powiedzieæ to .................... s³owami.

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ. 

Æwiczenie 7
Z jakimi przypadkami mog¹ jeszcze ³¹czyæ siê 
te przyimki? 

przez     
na 
nad 
o 
po 
pod 
w/we 
za 

C

pod
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Ka¿dy ptaszek ................ ogonek chwali.1. 

Adam i Ewa maj¹ roczn¹ córkê. ................ córka ma na imiê Ola.2. 

Artur w³o¿y³ du¿o pieniêdzy w .......... samochód. ............ samochód jest stary.3. 

Muszê napisaæ ................ CV na jutro.4. 

Ona lubi tê kawiarniê. Zaprosi³a znajomych do ............. ulubionego miejsca.5. 

On mieszka obok mnie. To ................ najlepszy s¹siad.6. 

Marku, jakie jest ................ ulubione wino?7. 

Przedstawi³am rodzicom ................ ch³opaka.8. 

Alicja nie posprz¹ta³a. ................ mama jest niezadowolona.9. 

Ewa siê spóŸni. Musi odwiedziæ ................ babciê w szpitalu.10. 

Mamy du¿o zdjêæ z wakacji. Chcecie zobaczyæ ................ zdjêcia?11. 

 

D  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 2
mój? twój? jego? jej? nasz? ich? swój?

swój

postawiæ  na  swoim

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ zdania wyra¿eniami z æwiczenia 3.

Æwiczenie 3
Co pasuje?

Æwiczenie 1

Æwiczenie 2

Æwiczenie 3
Jaki powinien byæ dobry dziennikarz?

Jakie jest inne znaczenie s³owa „wywiad”?

Proszê napisaæ na kartkach po 3 pytania do Mami, 
Angeli, Javiera i Uwe’go. Nastêpnie proszê rozdzieliæ 
role studentów w grupie i odpowiedzieæ na te pytania.

wiedzieæ swoje   1.   niespokojny, niepewny, dziwny
pójœæ na swoje   2.   w charakterystyczny dla siebie sposób
wyjœæ na swoje   3.   równi sobie partnerzy, rozmówcy
mieæ za swoje   4.   obcy, cudzy
postawiæ na swoim  5.   zacz¹æ samodzielne ¿ycie, tak¿e pod wzglêdem finansowym
po swojemu   6.   spe³niæ marzenia, dojœæ do celu
trafi³ swój na swego  7.   ponieœæ konsekwencje swojego dzia³ania
nie swój   8.   bliski, znajomy
nieswój                  9.   nie straciæ, mieæ bilans na plus
swój cz³owiek (potocznie)       10. mieæ swoje, lepsze informacje / opinie

agent wywiadu - .......................................
obcy wywiad - ...........................................
wywiad gospodarczy - .............................

przez     
na 
nad 
o 
po 
pod 
w/we 
za 

8
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Alicja jest bardzo zdecydowana i zawsze umie ..................  .......  ............. .1. 

Nigdy nie korzystam z ksi¹¿ki kucharskiej, zawsze gotujê .......  ..................... .2. 

Mo¿esz mówiæ co chcesz, jak i tak .....................  .......................... .3. 

Ten polityk to taki ..................  .........................., z ka¿dym umie znaleŸæ kontakt.4. 

Nie wolno czytaæ ..............  ............................. poczty!5. 

Obydwoje s¹ tak samo Ÿli, .....................  ...............  ..............  ................... .6. 

Synku, masz ju¿ 30 lat, powinieneœ ju¿ ......................  .......  .................. .7. 

Dlaczego jesteœ taki .............................., sta³o siê coœ?8. 

W biznesie najwa¿niejsze jest, ¿eby ..................  ...........   ................., a nie sentymenty.9. 

By³eœ niegrzeczny, wiêc przez tydzieñ zero komputera, ........................ .............  .............. .10. 
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Lekcja_09
KOMUNIKACJA                                  S£OWNICTWO                                                                                      GRAMATYKA                
nakazy, zakazy 
polecenia

podró¿e, pakowanie 
sprzêt kempingowy, lotnisko

tryb rozkazuj¹cy, czasowniki niefleksyjne:
trzeba, mo¿na, warto, nale¿y, powinno siê

ubezpieczenie, pognieciony, nieodzowny, szykowaæ (siê), zamieszanie, rozs¹dny, celnik
obywatel, za¿¹daæ, powodzianie, wczasy, bezpieczeñstwo, przypominaæ, c³o

 WALIZKA CZY PLECAK?

NIE ZAPOMNIJ
PASZPORTu!
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Æwiczenie 1
Proszê podpisaæ przedmioty 
na zdjêciach.

Æwiczenie 2
Jakie ubrania pakujesz, kiedy jedziesz 
na urlop latem, a jakie zim¹?

Æwiczenie 3
Co powinno siê zawsze braæ w podró¿?

nowe s³owa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................11. 

......................................12. 

......................................13. 

......................................14. 

......................................15. 

1

2

3

4

6

7

9 10

12

13
14

15

11

8
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szczególnie   
pojemny   
pognieciony   
wyprawa   
zbêdny                  
mnóstwo  
porêczny    
na ogó³ 
nieodzowny 

  zazwyczaj
  wiêksza wycieczka, ekspedycja
  praktyczny, przydatny
  zw³aszcza
                bardzo du¿o
  ≠ wyprasowany
  niezbêdny, konieczny, niezast¹piony
   pakowny, du¿o siê w nim mieœci
                           niepotrzebny
  

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ i zanotowaæ, w co oni lubi¹ siê pakowaæ.

Æwiczenie 5
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Æwiczenie 6
Co pasuje?
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A. Ewa:  .................... .... ....................
B. Piotr:  ....................
C. Kamila:  .................... .... wieloma ........................ .
D. Pawe³:  ....................

             wiele = du¿oW szkole jest du¿o / wiele osób.  ale!Rozmawia³em z wieloma osobami.

Dla wielu osób to by³o coœ nowego.

Ewa:
Nie .......................... nosiæ ciê¿kich 
......................., dlatego walizka na 
kó³kach jest dla mnie idealna. 
....................... bardziej, ¿e zwykle, 
jak typowa kobieta, zabieram 
w ....................... zbyt wiele rzeczy. 

Pawe³
Na ..................... ludzie wol¹ pakowaæ siê 
w walizki. ...................... mnie plecak jest 
o wiele bardziej ..................... . Zw³aszcza 
taki z pojemnymi kieszeniami. A ju¿ na 
............................... w góry jest 
wprost nieodzowny!

WE SWETER!
W rodzinie Majów straszne zamieszanie. Karol wyje¿d¿a w Bieszczady, Karolina na obóz do Hiszpanii, 
a pani Joanna i pan Grzegorz lec¹ do Pary¿a. Wszyscy siê pakuj¹.

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ dialogów i zaznaczyæ, co oni zabieraj¹ (+), a czego 
nie zabieraj¹ (–) ze sob¹. 

KAROL 

komputer
kuchenka turystyczna
krzese³ka turystyczne
namiot
œpiwór
sprzêt narciarski
okulary przeciws³oneczne
ciep³y sweter 

KAROLINA

sanda³y 
wieszak
p³yn przeciw komarom
krem z filtrem
zapalniczka
kurtka przeciwdeszczowa
paszport
k¹pielówki

Piotr: 
Torby s¹ zazwyczaj ......................, ale ja ............................
wolê walizkê, bo mo¿na .................................. pouk³adaæ 
rzeczy, no i ..................... nie s¹ pogniecione po podró¿y.

Kamila:
Jestem studentk¹  .................... Krakowa, czêsto 
je¿d¿ê do rodziców i zawsze mam  ......................
rzeczy do zabrania. Wszystkie  ............................! 
Dlatego dla mnie lekka torba z wieloma 
kieszeniami jest najbardziej  .............................. .

kieszeniamiz

+

B
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Pani Maj:        Karol! Ty znów przed komputerem? 
Karol:         Mhm. 
Pani Maj:       Co ty robisz? Nie jedz nad klawiatur¹! Wytrzyj te okruchy! Dlaczego siê nie 
                    szykujesz do wyjazdu? Wy³¹cz to natychmiast i idŸ siê pakowaæ! 
Karol:             Kiedy ja w³aœnie robiê listê wszystkich rzeczy do spakowania.
Pani Maj:       W takim razie przeczytaj mi albo nie, poka¿! No dobrze: karimata, spiwór…, 
                     a gdzie namiot?
Karol:             Namiot bierze Adam.
Pani Maj:        Aha. SprawdŸmy dalej: kuchenka turystyczna, zapa³ki, zapalniczka… - dobrze 
                     ca³y sprzêt kempingowy jest. Dopisz sobie p³yn przeciw komarom. Zobaczmy 
                    jeszcze ubrania. Mniej wiêcej masz wszystko. Tylko weŸ ten gruby sweter 
                    i pamiêtaj o kurtce przeciwdeszczowej i k¹pielówkach!

DI
AL

OG
_2

Karolina:  Mamo, nie widzia³aœ gdzieœ moich sanda³ów?
Pani Maj:  Le¿¹ w przedpokoju ko³o wieszaka. Masz ju¿ wszystko?
Karolina:  Prawie. Brakuje mi tylko kosmetyków.
Pani Maj:  Koniecznie spakuj krem z filtrem. I nie zapomnij o paszporcie!
Karolina:         Przecie¿ wiem, mamo! Nie jestem dzieckiem!
Pani Maj:  Karolinko, ja ciê bardzo proszê, ¿ebyœ nie uwa¿a³a siê za zbyt doros³¹. 
                     Zw³aszcza na wakacjach w Hiszpanii. Pamiêtaj, nie chodŸ nigdzie sama, 
                     nie wracaj za póŸno, a przede wszystkim nie zadawaj siê z nieznajomymi.
                    B¹dŸ rozs¹dna!

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tabelê.

bezokolicznik

bezokolicznik

typ koniugacji 2 osoba l. poj.

typ koniugacji 3 osoba l. mn.

dopisz 
idŸ 
nie chodŸ 
nie zadawaj siê 
nie zapomnij 
poka¿
spakuj 
sprawdŸmy
weŸ 
wy³¹cz 
wytrzyj
zobaczmy 

przeczytaj
jedz
nie wracaj
pamiêtaj

pokazaæ

przeczytaæ

pamiêtaj¹

zadajesz siê

sprawdzisz

wytrzesz

-ê, -isz

Ja ju¿ nie mogê! Ci¹gle s³yszê: 
zrób to, zrób tamto! IdŸ! Przynieœ! 
Wynieœ! Pozamiataj…!

209B2

209B3

209B4
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   numer strony _00

KONIuGACJA 1
-ê, -esz

KONIuGACJA 2
-ê, -isz / -ysz

KONIuGACJA 3
-m, -sz

-----------------         piszmy! 

pisz!   piszcie!   

niech pisze!  niech pisz¹! 

-----------------  chodŸmy!

-----------------  kochajmy!

chodŸ!   chodŸcie! 

kochaj   kochajcie! 

niech chodzi!  niech chodz¹!

niech kocha!  niech kochaj¹!
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Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ dialog.  

Mama:         Adam, nie .................................... (ogl¹daæ) tyle telewizji! I nie ........................................... 
                 (czytaæ) tych g³upich komiksów!
Adam:         One wcale nie s¹ g³upie! Sama  kiedyœ mówi³aœ, ¿e rozwijaj¹ wyobraŸniê.
Mama:         Nie ................................... (dyskutowaæ) ze mn¹! Lepiej .......................................... (zrobiæ)
                 porz¹dek w swoim pokoju, ................................... (wyrzuciæ) œmieci i ..................................
                 (wzi¹æ) psa na spacer.
Adam:         Nie .......................... (denerwowaæ siê) mamo i nie ............................... (krzyczeæ) na mnie!
Mama:        No ju¿ dobrze, nie krzyczê, ale ty ............................................... (braæ siê) od razu za pracê!

Æwiczenie 4
Proszê przekszta³ciæ zdania. 

Niech pan usi¹dzie! 1. 

           (ty) ....................................................................... 
Nie rób tego!   2. 

 (pani) ...................................................................
Niech pañstwo zostan¹!  3. 

 (wy) .................................................................... 
WyjdŸ st¹d!    4. 

 (pan) ...................................................................
Przeczytajcie to!  5. 

        (pañstwo) ........................................................... 

Niech Jola to podpisze!  6. 

 (ty) ...................................................................... 
Niech pan mówi ciszej!  7. 

 (my) ....................................................................
Zaproœcie j¹!   8. 

 (pañstwo) ............................................................  
Niech to dziecko zje obiad!  9. 

 (ty) ......................................................................
Pomó¿my mu!  10. 

 (pan) ...................................................................

Usi¹dŸ!

Niech pani tego nie robi!

TRYb ROZKAZUJ¥CY

regularnie

alternacje

piszesz      pisz-esz      pisz!

spakujesz      spakuj-esz      spakuj!

pijesz      pij-esz      pij! 

wytrzesz      wytrz-esz      wytrz+yj! 

weŸmiesz      weŸmi-esz      weŸ! 
zadajesz      zadaj-eszł     zadawaj! 

regularnie

alternacje

mówisz      mów-isz      mów! 

palisz      pal-isz      pal! 

tañczysz      tañcz-ysz      tañcz! 

chodzisz      chodz-isz      chodŸ! 

robisz      rob-isz      rób! 
zapomnisz      zapomn-isz      zapomn+ij!

regularnie

czytaj¹       czytaj-¹ł      czytaj! 

kochaj¹ł     kochaj-¹ł     kochaj!
jedz¹ł      jedz-¹ł      jedz! 

umiej¹ł     umiej-¹ł      umiej! 

Uwaga!
byæł ł   b¹dŸ!
mieæł ł    miej!
chcieæł  ł chciej!

po grupie spó³g³oskowej 
dodajemy czasem: -ij lub -yj

czasem ze wzglêdów 
fonetycznych dodajemy 
cz¹stkê: -wa

redukcja

dzi ć       dŸ

KONIuGACJA 1
-ê, -esz

KONIuGACJA 2
-ê, -isz / -ysz

KONIuGACJA 3
-m, -sz

209B5

209B6

209B7
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Czy tu ............................ p³aciæ kart¹?1. 

To jest przedzia³ dla niepal¹cych - tutaj ........................................... paliæ!2. 

Po wizycie u dentysty .................................................. jeœæ przez godzinê.3. 

Idê do sklepu, czy ....................................................................... coœ kupiæ?4. 

To s³aba ksi¹¿ka, .......................................................................... jej czytaæ.5. 

To niez³a sztuka, ........................................................................ j¹ obejrzeæ.6. 

........................................ czêsto chodziæ na spacery, bo ruch to zdrowie!7. 

Dzieci, którym .................................. robiæ wszystko, s¹ kapryœne i samolubne.8. 

W czasie odwiedzin w szpitalu ............................... zak³adaæ obuwie ochronne.9. 

Æwiczenie 5
Proszê przekszta³ciæ zdania. 

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ zdania. 

Æwiczenie 7
Proszê napisaæ instrukcjê, jak wys³aæ e-mail.Æwiczenie 8

Proszê uzupe³niæ zdania. 

Proszê poczekaæ. 1. 

        (my) .................................................................. 
Proszê tu nie paliæ. 2. 

        (ty) ...................................................................
Proszê tego nie dotykaæ. 3. 

        (wy) ..................................................................
Proszê byæ punktualnie. 4. 

        (ty) ................................................................... 
Proszê ju¿ koñczyæ. 5. 

        (my) ..................................................................  
Proszê mieæ przy sobie dokumenty.  6. 

        (wy) .................................................................. 
Proszê jechaæ prosto.  7. 

        (my) ................................................................. 
Proszê zadzwoniæ o 8.00.  8. 

        (wy) ..................................................................

Mama poprosi³a: 1. 

        „............................ (ty / wypiæ) to lekarstwo!” 
Piotr powiedzia³: 2. 

        „............................ (my / ugotowaæ) dziœ ¿urek.” 
Tato poprosi³ Paw³a i Aniê: 3. 

        „............................ (posprz¹taæ) pokój!”
Policjant poprosi³: 4. 

        „......................................................................... 
        (pani / zaparkowaæ) gdzie indziej!”

Dziecko prosi³o: 5. 

        „............................ (wy / zabraæ) mnie ze sob¹!”
Urzêdniczka powiedzia³a: 6. 

        „......................................................................... 
        (pañstwo / wype³niæ) tê ankietê.”

warto 

nale¿y  
powinno siê

mo¿na 
trzeba

wolno

Æwiczenie 1
Proszê uporz¹dkowaæ s³owa. 

PRZYZWOLENIE               PROPOZYCJA            POLECENIE

nie powinno siê, trzeba, mo¿na   , warto, nale¿y, 
nie wolno, powinno siê, nie warto, wolno

¿eby on zaprosi³ j¹

Poczekajmy! Wypij

Jola chcia³a, ..................................................................................... 1. (on / zaprosiæ / ona) do kina.
Agnieszka poprosi³a, .......................................................  2. (mama / kupiæ / ona) now¹ sukienkê.
Ewa prosi³a, .................................................................................. 3. (wy / r.m. / pójœæ) na wystawê.
Ojciec chcia³, ............................................................................................. 4. (dziecko - zjeœæ) obiad.
Nauczyciel poprosi³, ................................................................................ 5. (studentki / oddaæ) test.
Tomek chcia³, ....................................................................................... 6. (wy / r.¿. / ugotowaæ) zupê.
Prezydent poprosi³, ............................................................. 7. (obywatele / pomóc) powodzianom.
Strajkuj¹cy za¿¹dali, .............................................................................. 8. (rz¹d / obni¿yæ) podatki.

MO¯NA, TRZEbA
WARTO

v

v

mo¿na

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ zdania s³owami z ramki.
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Æwiczenie 3
Proszê zamieniæ na tryb rozkazuj¹cy.

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ teksty, a nastêpnie pos³uchaæ nagrania.

Nie warto iœæ na ten film.  1. 

 (ty) ................................................................. na ten film!
Powinno siê wykupiæ ubezpieczenie.  2. 

 (pañstwo) ................................................. ubezpieczenie!
Trzeba zap³aciæ zaliczkê za wczasy.  3. 

 (ty) .................................................... zaliczkê za wczasy!
Powinno siê obejrzeæ tê wystawê.  4. 

 (wy) ............................................................... tê wystawê!
Na lotnisko nale¿y skrêciæ w prawo.  5. 

 (my) ................................................................... w prawo!
Warto zamówiæ ten przewodnik przez Internet. 6. 

 (wy) .............................. ten przewodnik przez Internet!
 

samolot        odprawy           sprawdŸ          pospiesz siê        idzie
raz                  stresuj siê        nadbaga¿        wolno         czego

Pani Maj:  Grzegorz, ..................................! Nie zd¹¿ymy na ....................................!
Pan Maj:       Kochanie, nie .................................................. mamy jeszcze sporo czasu.
Pani Maj:  Popatrz, jaka jest kolejka do ......................... baga¿u! W dodatku ja mam 
                  chyba za ciê¿k¹ torbê i bêdziemy p³aciæ za ..............................................!
Pan Maj:       Twój baga¿ jest w sam ................................, a kolejka .............................. 
                  bardzo szybko. Naszykuj swój paszport i ....................................., czy nie
                  masz w torebce czegoœ, ..................................... nie ...................................
                  wnosiæ na pok³ad. 

znoszê        kartê         odprawa      czym           kontroli
kieszeni     podrêcznego      przejœcie      prostu         lotu

Pan Maj:       Widzisz, .....................  paszportowa te¿ ju¿ za nami, teraz tylko ........................... 
                  przez bramki, kontrola baga¿u ............................. i mo¿esz sobie spokojnie usi¹œæ 
                  i czekaæ na samolot.
Pani Maj:       Nie cierpiê tej ca³ej ............................. bezpieczeñstwa! Nie ........................... tego 
                  przeœwietlania torebek, wyci¹gania wszystkiego z ........................., zdejmowania 
                  zegarków, pasków albo, co gorsza, butów.
Pan Maj:       Joanno, uspokój siê! Nie ma siê .......................... przejmowaæ, to tylko procedura.
Pani Maj:     Wiem, ale… O rany! Grzegorz, ja chyba zgubi³am ............................. pok³adow¹!
Pan Maj:       Nie zgubi³aœ, tylko da³aœ mnie. Coœ mi siê zdaje, kochanie, ¿e po .......................... 
                  boisz siê ................................ i st¹d to ca³e poirytowanie.

pasty                 pok³ad pasa¿erowie      pod
metalowych   mililitrów golenia                    plastikowej

Uwaga .................................! Przypominamy, ¿e na .................................. samolotu nie wolno 
wnosiæ: ostrych .................................. przedmiotów, pojemników ........................... ciœnieniem 
(dezodoranty, pianki do ..............................., lakiery do w³osów) ani p³ynów. Kosmetyki typu 
¿ele i ................................ o pojemnoœci nie wiêkszej ni¿ 100 ........................................ mo¿na 
zabraæ w specjalnej przezroczystej ................................ zamkniêtej torebce.

Nie idŸ

samolot

LOTNISKOD
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Pasa¿er:  Przepraszam, nie mogê zapi¹æ pasów. Czy mo¿e mi pani pomóc?
Stewardessa: Oczywiœcie, ju¿ idê.
Stewardessa: Czy mogê panu podaæ coœ do picia?
Pasa¿er:  Owszem, proszê coœ zimnego.
Stewardessa:  Mogê panu zaproponowaæ sok, wodê mineraln¹ albo mro¿on¹ herbatê.

Pasa¿erka: Przepraszam, za ile bêdziemy l¹dowaæ w Rzymie?
Steward:  Za godzinê i piêtnaœcie minut.
Pasa¿erka: A która to bêdzie godzina miejscowego czasu?
Steward:  17.20.
Pasa¿erka: Dziêkujê bardzo.

nada1. æ / mam / zd¹¿y³em / problem / nie / baga¿u / a  / zakoñczona / odprawa / ju¿ / jest 
 .......................................................................................................................................................... . 

s¹ / wózki / gdzie / przepraszam / baga¿owe2. 

 ...................................................................................................................................?
numer /  odwo³any / lot / LO3635 / zosta³ / dlaczego3. 

 ...................................................................................................................................?
o /   oknie /  prosiæ / miejsce / chcia³abym / przy4. 

 .................................................................................................................................. .
 tê / pan / jako / wzi¹æ / torbê / podrêczny /5.  mo¿e / baga¿ 

 .................................................................................................................................. . 

coœ / czy / ma / oclenia / pani /do6. 

 ...................................................................................................................................?

Æwiczenie 3
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Æwiczenie 4
Proszê uporz¹dkowaæ zdania.

Æwiczenie 2
Co to znaczy? 

odbiór baga¿u

strefa wolnoc³owa

terminal lotów krajowych

zagubiony baga¿ stawka za nadbaga¿

PARY¯

wymiary i zawartoœæ baga¿u podrêcznego

Witamy pañstwa na pok³adzie samolotu linii Lot. Prosimy o zapiêcie pasów, z³o¿enie stolików 
i zapoznanie siê z instrukcj¹ bezpieczeñstwa. W czasie startu prosimy o nieu¿ywanie urz¹dzeñ 
elektronicznych i nieopuszczanie swoich miejsc. ¯yczymy mi³ego lotu.

Mam problem, nie zd¹¿y³em nadaæ baga¿u, a odprawa ju¿ jest zakoñczona

Mo¿e
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E  POWTÓRZENIE

O czym warto pamiêtaæ przy pakowaniu?
Czego nie powinno siê braæ na wakacje?  
Czego nie wolno braæ na pok³ad samolotu?
Co mo¿na wzi¹æ na pok³ad samolotu?
Czego nie trzeba braæ, kiedy jedzie siê 
do eleganckiego hotelu?

Co powinno siê wzi¹æ na urlop pod namiotem?
Co nale¿y mieæ przy sobie na granicy?
O czym nie mo¿na zapomnieæ, kiedy jedzie siê nad morze?
Co powinno siê zabraæ na wycieczkê w góry?
Co warto wzi¹æ, planuj¹c zwiedzanie nowego miasta?

Ewa: Co robimy dziœ wieczorem?
Piotr: ……………………….. (chodziæ - my) do kina! 
Ewa: Nie mam ochoty na kino. ……………………….. (przygotowaæ - my) dobr¹ kolacjê 
 i …………………….. (zaprosiæ - my) znajomych.
Piotr: Œwietny pomys³. ……………………….. (zadzwoniæ - ty) do Andrzeja i Ani, ………………………. 
 (oni - przyjœæ) ko³o dziewi¹tej, a ja idê zrobiæ zakupy.
Ewa: ……………………….. (pamiêtaæ - ty) o broku³ach, ……………………….. (kupiæ - ty) te¿ szynkê, 
 oliwki i jajka!
Piotr: ……………………….. (powiedzieæ - ty) Andrzejowi, ……………………….. (przynieœæ - on) wino, 
 najlepiej czerwone wytrawne.
Ewa: Ju¿ dzwoniê, a ty ……………………….. (pospieszyæ siê) z zakupami!

samolot1. 

             pospieszny osobowy             pasa¿erski
baga¿2.  

             rêcznik   podrêczny           porêczony
maska3. 

             tlenowa  oddychaj¹ca  utleniona
wyjœcie4. 

             pomocne awaryjne  bezawaryjne
karta5. 

             podk³adka pok³adowa  pok³ad
klasa6. 

             podstawowa ekonomista  ekonomiczna

Wita pañstwa kapitan samolotu, lecimy na wysokoœci dziewiêciu tysiêcy 
metrów nad poziomem morza. Bêdziemy przelatywaæ nad Wiedniem
i Rijek¹. Temperatura na zewn¹trz wynosi minus 43 stopnie Celsjusza.

Æwiczenie 6
Co pasuje?

Æwiczenie 1
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ dialog (tryb rozkazuj¹cy).

nadaæ
zdj¹æ
przejœæ
zdj¹æ 
zapi¹æ
z³o¿yæ
wy³¹czyæ
pozostaæ
zapoznaæ siê
za³o¿yæ

pasy
baga¿
z taœmy baga¿owej
stolik
maski tlenowe
buty i pasek
na swoich miejscach
przez bramkê
urz¹dzenia elektroniczne
z instrukcj¹ bezpieczeñstwa

Æwiczenie 5
Co pasuje?

 

Szanowni pañstwo, rozpoczynamy l¹dowanie. 
Prosimy o pozostanie na swoich miejscach, 
z³o¿enie stolików i zapiêcie pasów. Jest pogodnie, 
temperatura na zewn¹trz wynosi 28 stopni Celsjusza.
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Lekcja_10
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
proœba o informacje
wysy³anie wiadomoœci

atrakcje turystyczne Polski
listy, maile, SMS-y

miejscownik – powtórzenie
wo³acz l. poj. i l. mn.

wœcibski, podwórko, ba³agan ≠ porz¹dek, prostok¹tny, trójk¹tny, zaliczka, zagracony,
zachêcaæ ≠ zniechêcaæ, parapet

 CO JEST W KARTONACH?

KOCHAM CIÊ
POLSKO!

nowe s³owa

DI
AL

OG
_1

Pani Krysia: S¹siadko, s¹siadko! S³ysza³a pani?
Pani Jasia: Co, pani Krysiu, co siê sta³o?
Pani Krysia: No ten pan obcokrajowiec, ten co wynajmuje mieszkanie obok 
  pani, wróci³ z podró¿y i, widzia³a pani, co przywióz³?!
Pani Jasia: Ten pan Ksawery, tak? Nie widzia³am!
Pani Krysia: Jakoœ tak, Hilary albo Ksawery. 
                          W³aœnie, droga pani Jasiu, wraca³am 
                          ze sklepu i widzia³am jak TO wnosili!
Pani Jasia: Ale co, ale co?
Pani Krysia:  No w³aœnie nie wiem!!! Widzia³am 
                          tylko kartony! Ale mo¿e spróbujemy 
  zobaczyæ z pani balkonu? Ma pani 
                          jeszcze tê lornetkê, tê po œwiêtej pamiêci 
                          mê¿u?
Pani Jasia:           Gdzieœ tam jest... Poszukam...

Æwiczenie 1
Gdzie jest lornetka?

Jedna osoba wymyœla potencjalne 
miejsce, druga próbuje zgadn¹æ, np.: 
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Æwiczenie 4

Æwiczenie 5

Proszê narysowaæ, jak wygl¹da 
pokój Javiera.

Pomó¿ Javierowi i Angeli oryginalnie zaaran¿owaæ
pokój: gdzie mo¿na postawiæ 20 drewnianych tukanów?

Javier:     Halo? S³yszysz mnie, piêkna kobieto?
Angela:       Javier, ty g³upku! Wróci³eœ? Jesteœ ju¿ w ..................?
Javier:     O tak, tylko dwa tygodnie by³em w ...........................
     i ju¿ siê stêskni³aœ!
Angela:     Ca³y ty...  Ale opowiadaj, jak by³o?
Javier:      Wiesz, co to jest „tukan”?
Angela:      Jakiœ kolorowy ptak?
Javier:     Nie jakiœ, tylko specjalny. Mieszkaj¹ tylko w Ameryce ............................, w ..........................
     tropikalnych, np. w Meksyku, ........................., Boliwii, …......................, Wenezueli, 
     .............................., oczywiœcie w Argentynie...
Angela:      I? Po co mi to mówisz? To samo znajdê w ................................. .
Javier:      Raczej w Wikipedii. No i chcia³em mieæ takiego ptaka, ale one nie ¿yj¹ w ..........................., 
                 wiêc kupi³em trochê drewnianych rzeŸb, mia³em delikatny nadbaga¿, mnóstwo problemów 
                 na ......................... i w samolocie, no ale teraz siedzê u siebie w ........................  i tak myœlê,
                 gdzie je postawiæ. Pomo¿esz, droga kole¿anko?
Angela:     Ile ich masz?
Javier:     Drobiazg! Tylko 20 malutkich tukanów...

Pierwszy tukan mo¿e staæ na szafie...

Æwiczenie 2
Co siê sta³o? Proszê uzupe³niæ tekst.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ.

Pani Krysia ....................... pani¹ Jasiê, czy ..................................... najnowsze wiadomoœci. Pani 
Jasia .........................................., ¿e nie.  Pani Krysia .............................................., ¿e Javier, który 
............................................ mieszkanie obok, .................................... z podró¿y i przywióz³ dziwne 
kartony. Pani Jasia, która nie ......................................., jak DOK£ADNIE Javier ma na imiê, by³a 
bardzo ............................... . Pani Krysia, która niestety nie ................................................, co by³o 
w kartonach, .........................................., ¿eby obie z pani¹ Jasi¹ .............................. z balkonu, co 
to jest. S¹siadka nie by³a .........................., gdzie jest lornetka, ale obieca³a, ¿e ........................... . 
No có¿, s¹siadki Javiera s¹ trochê ................................................ .

zapyta³a
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ teksty s³owami w miejscowniku, 
a nastêpnie pos³uchaæ i skorygowaæ.

WAKACJE W POLSCE

Kaszuby    , ludnoœæ, kszta³t, g³owa, 
Europa, amfiteatr, region, rezerwat

miejsce, cmentarz, grób, Dolina, 
szczyt, góry, cisza, noc

Wilno, miasto, kemping, las, ³¹ka, 
jezioro, sp³yw, lato

Pierwszy raz w Zakopanem by³am z wycieczk¹ 
szkoln¹. To by³ mój pierwszy pobyt w prawdziwych 
............................! Wci¹¿ pamiêtam, co czu³am 
stoj¹c na ............................ Giewontu, jakie wra¿enie 
zrobi³a na mnie tatrzañska przyroda, folklor. Do 
dziœ lubiê spêdzaæ urlop w tym ..........................., 
mimo  tysiêcy turystów, którzy wpadli na ten sam 
pomys³. Ale Zakopane to nie tylko t³um na Kru-
pówkach. Uwielbiam schronisko w ........................  
Piêciu Stawów, gdzie telefony nie maj¹ zasiêgu, 
a niebo w ............................  jest tak blisko, ¿e 
mo¿na dotkn¹æ gwiazd!  No i wszystko jest zato-
pione w absolutnej ............................. . Zawsze te¿ 
przynajmniej kwadrans muszê pobyæ na starym 
............................, gdzie miêdzy innymi w symbo-
licznym .............................  le¿y Witkacy, który tu ¿y³ 
i tworzy³. /Danuta l.60, sekretarka/

Mieszkam w du¿ym ........................., wiêc w ................ 
staram siê uciekaæ od cywilizacji. Zwykle wybie-
ram pó³nocno-wschodni¹ Polskê. Czêsto bywam na 
SuwalszczyŸnie, oczywiœcie na ............................  pod 
namiotem. Co mo¿na robiæ? Codziennie rano k¹paæ 
siê w krystalicznie czystym ..........................., ³owiæ 
ryby, p³ywaæ ³ódk¹ lub kajakiem, spacerowaæ po 
............................ i zbieraæ jagody albo grzyby... Uwiel-
biam tamtejszy krajobraz: pofa³dowany teren, g³azy, 
pola, bociany na ............................ . Warto spêdziæ 
przynajmniej jeden dzieñ na ............................ kaja-
kowym. Jedzenie, nawet to najprostsze, smakuje jak 
nigdzie indziej. Warto te¿ pojechaæ na Litwê i spêdziæ 
weekend w ............................ lub jego okolicach.
/Ma³gorzata l.42, mened¿er w firmie reklamowej/

filmy, zdjêcia, historia, miasteczko, 
pensjonat, rower, Kazimierz, willa

Na wiosnê i w lecie nie ma nic piêkniejszego od 
Kazimierza nad Wis³¹, g³ównie z powodu jego baj-
kowej atmosfery. Spêdzam w tym malowniczym 
............................. ka¿dy d³ugi weekend,  zwiedzaj¹c 
równie¿ na .......................  jego okolice. Widok na 
Wis³ê z wysokiego brzegu jest jedyny i niepowta-
rzalny, a dooko³a mamy jeszcze do dyspozycji 
ska³ki do wspinaczki. Od lat nocujê w tym samym 
..........................., w starej ...........................  z piêknym 
ogrodem. Wiele czyta³em o burzliwej .........................  
Kazimierza, utrwalam te¿ na .............................  jego 
wyj¹tkow¹ architekturê. W ........................  jest wiele 
galerii, w koñcu to miasto artystów! Tu te¿ odbywa 
siê znany festiwal filmowy „Dwa brzegi”, a samo 
miasto wykorzystywane by³o jako plener w wielu 
............................. .
/Marek l.27, student/

Kaszuby

Kazimierz nad Wis³¹

Ja spêdzam wakacje z wnukami na ...........................
w ........................... zwanym Szwajcari¹ Kaszubsk¹. 
Piêkna kraina, pe³na pagórków, jezior. A wokó³ 
pola truskawkowe! Mo¿na pos³uchaæ koncer-
tu w ............................ w ........................ odwró-
conej ³odzi rybackiej lub zwiedziæ s³ynny dom 
stoj¹cy na ......................... . Z szacunkiem myœlê 
o ............................ kaszubskiej, która przez wie-
ki zachowa³a swoj¹ to¿samoœæ, kulturê, a przede 
wszystkim   jêzyk.   Obowi¹zkowo  trzeba  te¿   byæ 
w ............................  archeologicznym „Kamienne 
Krêgi”, gdzie jest cmentarzysko Gotów z II w. n. e., 
drugie takie w ............................ .  Mój wnuk za to 
uwielbia muzeum parowozów, jak to ch³opak...
/Tadeusz l.65, emeryt/

Kaszubach

Dolny Œl¹sk

B

210B1
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Æwiczenie 2
Proszê opowiedzieæ, czego mog¹ spodziewaæ 
siê goœcie na podstawie tego og³oszenia.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ.

Kazimierz nad Wis³¹

Œl¹sk, wody, zabytki, góry, 
okolice, Wroc³aw, kalejdoskop, kopalnia

W Sudetach, jak w .............................., znaj-
dziemy wszystko: cudowne krajobrazy, 
niezwyk³e zjawiska geologiczne, zamki, 
stylowe uzdrowiska. Nad tym wszystkim 
unosi siê duch dziedzictwa wielu kultur: 
niemieckiej, czeskiej, polskiej. Co wybraæ: 
wizytê w podziemnej ............................... czy k¹piel 
w ..................................... termalnych? Wycieczkê 
po .............................. czy po .......................... sakral-
nych ró¿nych epok i wyznañ? A mo¿e poszukaæ 
œladów dawnych pogañskich kultów? Na Dol-
nym ............................ jest wszystko, a ja mam 
szczególny sentyment do tego regionu, bo moja 
mama urodzi³a siê we ............................. i zawsze 
podró¿owaliœmy po jego bli¿szych czy dalszych 
.............................. .
/Micha³ l.17, uczeñ/

ksi¹¿ki, ludzie, piosenki, pierœ, 
wiersze, wolnoœæ, którzy, granica

Mówi siê, ¿e w Bieszczady jedzie siê raz, a po-
tem siê tylko powraca... Góry te, znajduj¹ce 
siê na ........................... trzech pañstw, znane 
s¹ z po³onin z unikatow¹ roœlinnoœci¹, z któ-
rych widoki zapieraj¹ dech w .......................... . 
Myœlê wtedy o ........................................, ale te¿ 
o ................................... st¹d. To tu w czasach 
PRL-u przyje¿d¿ali outsiderzy z ca³ej Polski, 
którzy nie mogli sobie nigdzie znaleŸæ miej-
sca. To te tereny zamieszkiwali £emkowie, po 
...................................... zosta³y tylko drewniane 
cerkwie. Ich   historie   spisane s¹   w  wielu 
.........................................,    .................................,
..................... . Bieszczady nie s¹ ju¿ tak dzikie, 
jak kiedyœ, ale wci¹¿ mo¿na tu spotkaæ rysia, 
niedŸwiedzia albo wilka.
/Antonina l.60, sekretarka/

Æwiczenie 4
Napisz odpowiedŸ biura do Iwony wykorzystuj¹c 
poni¿sze informacje.

10-15.06.,100 z³/doba, niestety nie, ok. 300 metrów, 
zaliczka 30%, instrukcje mailem, przelew na konto 

Od:

Do:

Temat:

Zenon Krzak <znamiudanyweekend@onet.com>

iwo_skrzypek@wp.pl

Re:Zapytanie

Od:

Do:

Temat:

Iwona Skrzypek <iwo_skrzypek@wp.pl>

znamiudanyweekend@onet.com

Zapytanie

Witam,
znalazłam Państwa .................................... w Internecie 
i chciałabym zapytać o kilka ........................................ .
Po pierwsze: czy mają Państwo ..................................... 
terminy w czerwcu? Najbardziej interesuje mnie 
przedłużony weekend, od czwartku .............................  
do poniedziałku rano.
Po ..............................: jaka jest cena za cały domek? 
Jaką formę płatności Państwo preferują i czy konieczna jest 
zaliczka? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Po ............................: czy mają Państwo mapę dojazdu? 
Byłam już kiedyś w tym rejonie i z doświadczenia wiem, że 
łatwo zgubić drogę. Niestety, nie posiadam ......................  
w aucie.
I po ................................: jak daleko jest do najbliższych 
................................? Planujemy wieczór z muzyką przy 
ognisku, nie chcielibyśmy nikomu przeszkadzać.
Z góry .................................... za odpowiedź.
Z poważaniem
Iwona Skrzypek

PS. Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś ......................, 
proszę mi przesłać na maila, te na stronie są trochę 
niewyraźne.

210B2

210B3 210B4
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Do  wynajęcia  drewniany  domek  letniskowy 
w górach w bardzo atrakcyjnej cenie. W pełni 
wyposażona kuchnia, kominek, salon w stylu 
rustykalnym, dwie sypialnie. Na zewnątrz 
miejsce na ognisko i altana. Przepiękny widok 
z tarasu na pobliskie góry o każdej porze roku. 
Spokojna okolica  gwarantuje odpoczynek 

na łonie natury, a aktywnych ucieszy bliskość szlaków pieszych 
i rowerowych. Wybierz się tam z rodziną lub przyjaciółmi, na 
weekend lub na urlop. Łatwy dojazd (nawet pociągiem!), w pobliżu 
sklep i karczma z daniami kuchni regionalnej.
Kontakt: znamiudanyweekend@gmail.com
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 2
Proszê dopasowaæ powy¿sze nag³ówki do listów, 
kartek, e-maili, sms-ów. W tych ostatnich proszê 
wstawiæ przecinki, du¿e litery, ogonki, kropki, 
kreski, ca³e s³owa zamiast skrótów. 

LuDZIE LISTY 
PISZ¥

Halo? A to ty, Ewciu, nie pozna³am. Co u was? Wieki siê nie s³yszeliœmy!
To trochê ryzykowne, nie uwa¿asz? Niesprawdzone oferty, nawet super korzystne, to czêsto 
nabijanie klienta w butelkê, pamiêtam jak...
Ach nie, og³oszenie znalaz³am na stronie jakiegoœ biura, nawet nie pamiêtam, jak siê nazywa...
Gdyby jednak coœ by³o nie tak, pamiêtaj: ostrzega³am...
Dziêki, ale akurat w ten weekend jedziemy za miasto. Wiesz, znalaz³am bardzo atrakcyjn¹ ofertê 
na wynajem domku letniskowego w górach. Wszystko wygl¹da œwietnie: taras z widokiem na 
góry, drewniane meble, wyposa¿ona kuchnia, kominek, cisza, spokój... i tylko stówka za dobê!
Nie kracz, wszystko bêdzie dobrze, jestem o tym przekonana, wiêc i tak mnie nie zniechêcisz.
Zaraz, zaraz, gdzie to znalaz³aœ? A mo¿e to z polecenia?
Dzwoniê z zaproszeniem. Mo¿e wpadniecie do nas w przysz³¹ niedzielê na grilla na dzia³kê? 
Zachêcam: Zbyszek serwuje swoj¹ s³ynn¹ karkówkê...!

...............................

jest super autokar 

tez spoko namioty 

6-os. zdrowi i grzecz

ni jak pani cos bedzie 

mowic to nie my 

kochamy was buziaki 

P&P

No to masz jak zwykle 

super, …....................

.....................
............

Mama napisala ze wra

ca wczesniej, masz po 

nia wyjechac. Ja nie 

mam czasu. E.

Æwiczenie 5
Proszê u³o¿yæ dialog Iwony z jej kole¿ank¹ Ew¹ w porz¹dku chronologicznym, 
a nastêpnie pos³uchaæ i skorygowaæ.

l. poj.WO£ACZ

rodzaj mêski rodzaj ¿eñski rodzaj nijaki

     Drogi Ryszardzie!
    Drogi Tomaszu!

 

     Droga Anno!
     Droga Aniu!
     Droga pani!
 

Drogie dziecko!
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– e
– u

– o
– e
– ê
– umzakoñczone na -i 

lub spó³g³oskê
jak dope³niacz

– a – e

– o  zakoñczone na -a

– u  zdrobnienia na -a

Czeœæ 1. (Ewcia) ..............................................! 
(Ewa) 2. ......................................... ... kochana! 
Ty wstrêtny 3. (egoista) ................... ................! 
(Agata) 4. .................., ech, (Agata) ................ ..! 
(mama, tata) 5. ........................, .......................! 
Szanowny 6. (pan Kazimierz)  

        ........................  ...........................................! 

Jak siê macie, 7. (ch³opak, l. mn.) ..........................!
Hej, 8. (syn)..............................................................! 
Kochana 9. (babcia).................................................! 
Drogi 10. (syneczek)...................................................! 
(stary)11. ............................! 

Ewciu

P

Ty wstrêtny 
egoisto

Mamo, Tato

3

Wyj¹tki: 
Bóg – Bo¿e!
pan – panie!
ojciec – ojcze!

WO£ACZ l. mn. = MIANOWNIK l. mn.
Drodzy panowie!  Drogie panie!  Drogie dzieci!

– i
– y

= MIANOWNIK

= MIEJSCOWNIK

= MIANOWNIK = MIANOWNIK

= MIANOWNIK

C
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D  POWTÓRZENIE

      ...............................
Dużo zdrowia,

 szczęścia, pomyślności 

i pieniążków 

z okazji Twoich imienin 

życzą
Piotruś i Pawełek

Temat:    RE: pozdrowienia

....................................................... nawet nie wiesz, jak Ci dobrze...

Mam wprawdzie urlop, ale postanowiłam wykorzystać go na zrobienie 

remontu. Od rana do nocy albo jeżdżę po supermarketach budowla-

nych, albo pilnuję robotników. Chłopcy pojechali na obóz do Grecji, 

myślałam, że przynajmniej będzie trochę spokoju, ale gdzie tam! Coś 

musieli narozrabiać, bo dzwoniła opiekunka, ale chyba miała problem 

z zasięgiem i w sumie nie wiem, co się stało. Zbyszka nie uściskam, bo 

go nie ma: wyobraź sobie, że pojechał z kolegami na „kilka dni” 

w Tatry, bo jest „zmęczony”! I „coś mu się od życia należy”! A ja? Po-

wiedział, że sama chciałam tego remontu, to te parę dni sobie poradzę 

bez niego. Grrrry...!
Nie napisałaś, jak się nazywa ten Wasz pensjonat. Teściowa jest w tej 

samej miejscowości, co Wy, ale może lepiej, żebyście się nie spotkali 

– ostatnio tylko narzeka na wszystko i wszystkich.

Swoją drogą zobacz, jaki postęp: nad morze samolotem, wszędzie wi

-fi. A pamiętasz, jak zaraz po maturze jechałyśmy całą noc na stojąco, 

w toalecie? I te noclegi w starym domu wczasowym? To były czasy...

Całuję i zazdroszczę ;).
E.

…...............................
...............

Serdeczne pozdrowienia znad morza 

oraz wyrazy ubolewania z powodu śmierci 

Pańskiej małżonki. Dowiedziałam się 

od pani Heleny, co się stało i natychmiast

postanowiłam napisać, jak bardzo ta 

wiadomość mnie zasmuciła.

Mam nadzieję, że z Pana zdrowiem już 

lepiej i zawita Pan do „Bryzy” za rok.

Ja tu trochę chodzę albo rozwiązuję 

krzyżówki, ale głównie wspominam sobie 

dawne czasy: fajfy, dancingi, brydże do 

rana, spacery promenadą, koncerty. Inny 

świat, inny świat... No nic, nie ma co 

narzekać, zdrowie najważniejsze. Jeszcze 

raz wszystkiego dobrego, Panie Profesorze.

Z poważaniem

Janina Szymeczko

...................................
Jestes starszy więc pisze
do ciebie. Jak beda na 
was skargi macie obaj z 
Pawlem szlaban na Inter
net przez miesiac, zrozu
miano? Nie zapomnijcie 
wyslac babci kartki na 
imieniny. Tata

Gdzie spêdzaj¹ wakacje pani Janina, Agata, Jacek, 1. 

        Ewa, Zbyszek, Piotr i Pawe³?
Gdzie nocuj¹, jedz¹; jak tam siê dostali?2. 

Jak spêdzaj¹ czas?3. 

Jakie s¹ miêdzy nimi relacje, sk¹d siê znaj¹?4. 

Co o nich wiemy, jacy s¹?5. 

Czy s¹ zadowoleni ze swoich wakacji? 6. 

        Dlaczego tak, dlaczego nie?
Jak ma na imiê pies Agaty?7. 

Jak siê nazywa ¿ona pana Kazimierza?8. 

Jak siê nazywa pensjonat pani Heleny?9. 

Jaki szczyt zdoby³ Zbyszek?10. 

…................................
Dojechalem, wsz. OK.  

Wczoraj pierwsza wyprawa, 

troche mi glowe slonce spali

lo i nog nie czuje ale warto 

dla tych widokow. W schroni

sku nie było juz miejsc, spali

smy na ziemi. Bigos i zurek 

jak u mamy :). Jutro Rysy, 

trzym. kciuki i nie badz juz 

zla :)) Z.

Æwiczenie 1
Proszê wróciæ do czêœci A i w dialogu 1 i æw.3 
podkreœliæ formy wo³acza.

Æwiczenie 2
Proszê napisaæ kartki z wakacji od i do bohaterów z æwiczenia 1 
czêœci B z krótk¹ informacj¹, jak spêdzaj¹ urlop.

Æwiczenie 3
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

......................................................
Pozdrowienia znad Bałtyku! Pogoda dopisuje (na razie), dzieci szczęśliwe, cały dzień bu-dują zamki albo tory samochodowe z piasku, a Maks wszystko im burzy :).  Ja czytam albo leniuchuję, Jacek bawi się z dzieciakami albo pływa w morzu  (szalony, woda zimna jak lód). Pensjonat ujdzie, pokoje małe i trochę zaniedbane, ale za to do plaży mamy 5 minut spacerkiem. Naszą ulubioną smażalnię ryb niestety zamknęli, chodzimy na obiady aż do portu. Dość drogo, ale nie ma wyboru. Przynajmniej mają Internet bezprzewodowy... W ogóle ceny są z kosmosu, no ale przez dwa tygodnie powdychamy jodu, to może w zimie nie będziemy tak chorować. No i zachciało nam się lecieć, to koszty też wzrosły. Strasznie się rozpisałam, jeszcze tylko uściski dla Zbyszka. Pa! Agata.

…........
........

........
....

Szkoda ze cie tu nie 

ma...

 ..................................................Z roku na rok jest coraz gorzej. Jak zwykle wynajęłam  pokój u pani Heleny, w końcu w jej willi byliśmy w podróży   poślubnej z Twoim świętej pamięci ojcem, ale tym razem   trafili mi się okropni sąsiedzi za ścianą. Dzieci bez przerwy    biegają i krzyczą, a rodzice nic! Mamusia książeczki sobie    czyta albo siedzi z nosem w komputerze, a tatuś sporty    uprawia. A, i jeszcze mają psa! Nic, tylko szczeka i wszędzie   brudzi.  W dodatku nie spotkałam żadnych znajomych, pani    Zofia zmarła niedawno, pamiętasz, ta od profesora    Pokutyńskiego, a reszta chyba będzie dopiero po sezonie.    Chyba skrócę pobyt do trzech tygodni.   Bardzo Cię proszę, wyjedź po mnie na dworzec, bo   mam ciężką walizkę. Zadzwonię, kiedy dokładnie. Twoja Mama
PS. Uważaj na siebie i pamiętaj, żeby ubierać coś nagłowę, jak jest słońce!

…............................

Ciezko było na Rysach? 

Mnie niestety po tej 

operacji zostalo tylko 

plywanie :( . Wypijcie 

za moje zdrowie 

i przyslijcie jakieś zdje

cie. Do zob. w biurze. 

Jacek

Kochana Babciu
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Lekcja_11
KOMUNIKACJA                                                            S£OWNICTWO                                                            GRAMATYKA                
relacjonowanie z u¿yciem
czasowników ruchu

poruszanie siê, turystyka
 wyra¿enia i idiomy oparte 

na czasownikach ruchu

czasowniki ruchu

przygoda, potkn¹æ siê, ka³u¿a, ognisko, t³ok, podchody, schowaæ, przechytrzyæ, 
zapowiadaæ, latarka, wzgórze

A  WCHODZISZ CZY WYCHODZISZ? 

WEJŒÆ
CZY WYJŒÆ?

W
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œæ
?   Æwiczenie 1

Proszê narysowaæ schematyczne rysunki 
do podanych czasowników. 

nowe s³owa

odchodziæ

 schodziæ

wchodziæ

 przychodziæ

wchodziæ

obchodziæ

dochodziæ

wychodziæ

nadchodziæ
rozchodziæ siê

podchodziæ

przechodziæ

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tabelê.

wchodziæ 
wychodziæ 
przychodziæ
schodziæ 

dochodziæ 

odchodziæ 

rozchodziæ siê 

wyjœæ

przejœæ

podejœæ

obejœæ

nadejœæ

ASPEKT 
NIEDOKONANY

ASPEKT 
DOKONANY
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wchodziæ, wchodziæ, wychodziæ, wychodziæ, przechodziæ, dochodziæ   , 
schodziæ, podchodziæ, rozchodziæ siê, obchodziæ, przychodziæ, odchodziæ

Turysta  ........................... ju¿ do schroniska, kiedy zobaczy³ napis „zamkniête”.1. 

Nie ........................... 2. (ty) teraz z domu, bo pada deszcz!
Ma³e dzieci zawsze ........................... do ka³u¿y i potem maj¹ mokre buty, 3. 

        a doroœli ........................... ka³u¿ê dooko³a, wiêc maj¹ suche buty.
Lubiê, kiedy ............................................... 4. (wy) do mnie z wizyt¹.
Starsi ludzie czêsto ............................ do okna i patrz¹ na ulicê.5. 

Kiedy listonosz ........................... ju¿ od drzwi, ktoœ zawo³a³, ¿eby zaczeka³.6. 

Czy ty czêsto ........................... gdzieœ wieczorami?7. 

Nie mam si³y ........................... po tych schodach, s¹ za wysokie i za strome!8. 

Uwa¿aj, kiedy ........................... przez skrzy¿owanie! 9. 

Kiedy Ewa ........................... po schodach, potknê³a siê i z³ama³a nogê.10. 

Na pocz¹tku kursu, po zajêciach, studenci zwykle szybko ........................... do domów,  11. 

        bo nikt nikogo nie zna³, ale teraz chêtnie zostaj¹, ¿eby porozmawiaæ.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ zdania.

Æwiczenie 4
Proszê zmieniæ aspekt wyró¿nionych czasowników.

Æwiczenie 5
Co to znaczy? Gdzie mo¿na spotkaæ takie tablice?
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dochodzi³

Którêdy pan 1. przechodzi?! To niebezpieczne! Niech pan ........................... tamtêdy!
Seans siê koñczy i ludzie powoli 2. siê rozchodz¹. Kiedy ju¿ wszyscy ...............................,      

 obs³uga zamknie drzwi.
Kelner 3. podchodzi do wszystkich stolików. Kiedy wreszcie ........................... do mnie?
Wychodzisz4.  gdzieœ teraz? Czy jutro mog³abyœ ........................... ze mn¹?
Nie mogê teraz rozmawiaæ, bo 5. wchodzê pod strom¹ górê. Zadzwoniê, jak ju¿ ........................... . 
O, widzê, ¿e on ju¿ 6. dochodzi do szko³y, zaczekajmy a¿ ........................... .
Ju¿ do was 7. schodzê, a Ela ................................................... za piêæ minut.
Ci¹gle powtarzasz, ¿e 8. odchodzisz od niej, ale myœlê, ¿e nigdy nie .......................... .
Zawsze 9. przychodzicie bez dzieci, czy ................................... kiedyœ z nimi?
Pies 10. obchodzi ju¿ trzeci raz to drzewo, pewnie myœli, ¿e kiedy .................................

        dziesiêæ razy, to znajdzie zgubion¹ koœæ.

przejdzie

Dojście do ulicy Śliskiej

WEJŒCIE

WYJŒCIE

WEJŒCIE TYLKO 
DLA PERSONELU PRZEJŚCIA

NIE MA

UWAGA! STROME
PODEJŚCIE

ZEJŚCIE ZE 
SZLAKU

WZBRONIONE

PRZEJŚCIE
DLA PIESZYCH

v
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Noc. Bieszczady. Dwaj ch³opcy i dwie dziewczyny siedz¹ przy ognisku. 
 Agnieszka:  £adna historia! I co my teraz zrobimy?
Karol:  Sk¹d mog³em wiedzieæ, ¿e kemping bêdzie zamkniêty z powodu majowej powodzi? 
Agnieszka:     Trzeba by³o sprawdziæ w Internecie!
Adam:  Przesadziliœmy, ¿e nie zarezerwowaliœmy miejsc w schronisku.
Justyna:  W sumie, jak ju¿ podeszliœmy z ciê¿kimi plecakami pod tê strom¹ górê, doszliœmy 
                      na miejsce, to mogliœmy tam zostaæ, i spaæ w tej ogólnej sali.
Karol:  Spaæ w takim t³oku, mo¿e jeszcze pod sto³em, za tak¹ kasê?! 
Adam:  Poza tym w schronisku powiedzieli, ¿e jest jeszcze wczeœnie i ¿e zd¹¿ymy 
                     zejœæ do najbli¿szej wsi.
Justyna:  Tylko nie przewidzieli, ¿e nikt nie bêdzie chcia³ nas przyj¹æ na nocleg, 
                     bo wszêdzie pe³no.
Karol:  Szczyt sezonu, moja droga.
Justyna:  No, zdaje siê, ¿e nadchodzi  burza. To nie jest dobry pomys³, ¿eby nocowaæ w lesie.
Karol:  Daj spokój, rozbijemy namiot tutaj na polanie, wszystko bêdzie dobrze.
Agnieszka:  Ja nie mam zamiaru spaæ w namiocie w czasie burzy i umieraæ ze strachu!
Justyna:  Nie panikuj, Aga! Pomyœl, ¿e to przygoda. Mamy, tak modn¹ ostatnio, szko³ê 
                     przetrwania i to bez p³acenia za specjalny obóz.
Adam:  I co, bêdziemy siedzieæ ca³¹ noc przy ognisku? Burza chyba przejdzie bokiem, 
                     ale robi siê coraz zimniej.
Justyna:  Rozbijmy namiot, schowajmy do œrodka wszystkie rzeczy, ¿eby w razie czego nie 
                    zmok³y, a my, hm… posiedŸmy przy ognisku i zaplanujmy jutrzejsze podchody.
Karol:  Fiu, fiu! Podchody, czyli gry terenowe Justyny. Brawa dla kole¿anki za inwencjê!

WEEKEND W GÓRACH
Æwiczenie 1

Proszê podpisaæ ilustracje.

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ dialogu. Co pasuje?

1.   Jest:                                                                         zmierzch     noc                       œwit

2.    Przy ognisku siedz¹:                                              dwie osoby             cztery osoby            dwaj ch³opcy

3.   Kemping jest zamkniêty z powodu:                    suszy                    awarii                        powodzi

4.   ¯a³uj¹, ¿e nie zarezerwowali miejsca:                na  kempingu         w pensjonacie         w schronisku

5.   Schronisko jest:                                                     na górze     w lesie        na dole we wsi

6.   Burza:                                                                    odchodzi                 nadchodzi                rozchodzi siê

7.   Agnieszka nie chce spaæ w namiocie, bo:         boi siê burzy           straszy        umiera

8.   Justyna chce schowaæ rzeczy, ¿eby:                   nie zginê³y              nie przetrwa³y          nie by³y mokre

...............................
..........................

....................

............................ ............................ ........................

......................... .......................
.........................

.........................
..........................

ognisko
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wejdzie
wszed³
wesz³a

Æwiczenie 3
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 4
Proszê zdefiniowaæ s³owa, a nastêpnie u³o¿yæ z nimi zdania. 

Dlaczego oni nie maj¹ gdzie zanocowaæ?1. 

Czemu nie chcieli zostaæ w schronisku?2. 

Dlaczego nie dostali noclegu na kwaterze prywatnej?3. 

Dlaczego to nie jest dobry pomys³, ¿eby w czasie burzy nocowaæ w lesie?4. 

Jaki plan ma Justyna?5. 

przesadziæ    , przygoda, stromy, t³ok, za tak¹ kasê, zd¹¿yæ, 
przewidzieæ, szczyt sezonu, nocowaæ, w razie czego, zmokn¹æ

przesadziæ – to znaczy wyolbrzymiæ coœ lub zrobiæ 
coœ nieodpowiedniego

PODCHODY

Æwiczenie 5
Na podstawie powy¿szej mapy proszê opisaæ drogê Karola, u¿ywaj¹c odpowiednich czasowników ruchu oraz 
wyra¿eñ: potem, póŸniej, nastêpnie, w koñcu, wreszcie. Proszê u¿yæ s³ów: polana, dziupla, kamieñ, zwalone drzewo.

Karol ...................... do lasu .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

wchodzi

Æwiczenie 6
Proszê zrelacjonowaæ tê sam¹ trasê 
w czasie przysz³ym, a nastêpnie w przesz³ym.

Adam ....................... do lasu...
Karol ........................ do lasu...
Justyna .................... do lasu...
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Æwiczenie 7
Proszê uzupe³niæ zdania podanymi czasownikami w czasie przesz³ym.

* r. mêski liczba pojedyncza
   redukcja -e

O, Piotr, nie zauwa¿y³am, kiedy ................................. 1. (wejœæ)!
Czy wiesz, ¿e Andrzej ................................. 2. (rozejœæ siê) z ¿on¹?
Po zajêciach studenci ................................. 3. (wyjœæ) z sali i ................................. (rozejœæ siê) do domów.
Kiedy ................................. 4. (nadejœæ) te okropne wiadomoœci, wszyscy siê przerazili.
Gdy ................................. 5. (nadejœæ) sztorm, by³o ju¿ za póŸno na ratunek.
Ania ................................. 6. (wejœæ) po coœ do apteki, mamy zaczekaæ na ni¹ na rogu.
Policjant ................................. 7. (obejœæ) podejrzany samochód dooko³a.
Dziewczyny ................................. 8. (obejœæ) wszystkie sklepy w galerii, ale nie znalaz³y niczego ciekawego.
Staruszek ostro¿nie ................................. 9. (zejœæ) ze schodów i ................................. (wyjœæ) na ulicê.
................................. 10. (zejœæ – my, r.¿.) szybko ze szczytu i uda³o nam siê dojœæ do schroniska przed burz¹.
Kiedy ................................. 11. (podejœæ – ja, r.¿.) do okienka na poczcie, okaza³o siê, ¿e pani nie mówi po   

        angielsku.
Wczoraj na ulicy ................................. 12. (podejœæ) do mnie jakiœ obcy cz³owiek i poprosi³ o pieni¹dze.
Kiedy Alicja k³óci³a siê z Grzeœkiem, wszyscy dyskretnie ................................. 13. (odejœæ) na bok.
Robert ju¿ ................................. 14. (odejœæ) od kasy, gdy zorientowa³ siê, ¿e nie wzi¹³ reszty.

Æwiczenie 8
Co mo¿e nadejœæ? Proszê uzupe³niæ zdania.

noc, burza    , wiosna, wakacje, zima, œwiêta, godzina zero, fala upa³ów, sztorm, huragan

Niebo pociemnia³o, s³ychaæ grzmoty, nadchodzi ................................. .1. 

Dni s¹ coraz d³u¿sze, œnieg topnieje – jednym s³owem nadchodzi ......................................... . 2. 

Nadchodzi³ .............................................., a statek by³ jeszcze daleko od brzegu.3. 

¯o³nierze byli gotowi do akcji, nadchodzi³a ......................................................... .4. 

Jest ju¿ koniec czerwca nadchodz¹ .......................................................................!5. 

Dopiero jeden kataklizm przeszed³ nad t¹ czêœci¹ œwiata, a ju¿ 6. 

        zapowiadaj¹ kolejny, tym razem nadchodzi ......................................................... .
................................. nadesz³a tak nagle, ¿e nie zd¹¿y³ przygotowaæ latarki. 7. 

Ch³odne poranki i coraz krótsze dni zapowiada³y, ¿e nadchodzi ................................. .8. 

Nadesz³a ................................., znów pojawi³ siê komunikat, ¿eby nie paliæ ognisk w lesie.9. 

Kolorowe wystawy, choinki na placach i skwerach, dŸwiêk kolêd przypomina³y, ¿e   10. 

 nadchodz¹ ................................................ .
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WEJŒÆ, zejœæ, podejœæ,...

wszed³em*                   wesz³am, weszliœmy, wesz³yœmy

z
pod
ob
od
roz
nad

ze
pode
obe
ode
roze
nade

szed³em
szed³eœ
szed³

sz³am
sz³aœ
sz³a

szliœmy
szliœcie
szli

sz³yœmy
sz³yœcie
sz³y
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S£OWO ZA S£OWO
Æwiczenie 1

Proszê uzupe³niæ przy pomocy s³ownika.  

Æwiczenie 2
Co to znaczy? 

Æwiczenie 3
Proszê u³o¿yæ zdania z wybranymi wyra¿eniami
z æwiczenia 1 i 2.

D  POWTÓRZENIE

rozejœæ siê, dochodziæ do siebie, przejœæ, wejœæ, podejœæ    ,  
odejœæ, obchodziæ, przechodziæ coœ, schodziæ siê, dochodziæ, 
wchodziæ pod górê, dochodzi, dojœæ, obejœæ, wyjœæ, dojœæ  

zbieraæ siê grup¹ - ...............................

........................ do wniosku

omin¹æ, okr¹¿yæ - ...............................

wst¹piæ gdzieœ - ...............................

ukazaæ siê drukiem - ...............................

œwiêtowaæ (imieniny, rocznicê) - ...............................

do³¹czaæ do grupy - ............................... do grupy 

zerwaæ zwi¹zek partnerski - ...............................

podejœæprzechytrzyæ, oszukaæ kogoœ - ....................... kogoœ

wspinaæ siê - ...............................

chorowaæ na coœ - ............................... zostawiæ ¿onê / mê¿a - ...............................

dotrzeæ - ...............................

wracaæ do zdrowia, do równowagi psychicznej  - ...............................

Ta gor¹czka musi siê wreszcie skoñczyæ, musi wreszcie ...............................!

Za moment bêdzie dwunasta = ........................ pó³noc!

wyjœæ z siebie, wyjœæ na swoje, wyjœæ za g³upca, 
wyjœæ na g³upca, wyjœæ ca³o

Æwiczenie 1
Proszê dopisaæ przeciwieñstwa. 

Æwiczenie 2
Co to jest? 

podchodziæ - .............................1. 

wchodziæ - ................................2. 

schodziæ - .................................3. 

wejœcie - ...................................4. 

wschodziæ - ..............................5. 

odchodziæ przejœcie................................. dla pieszych1. 

................................. ewakuacyjne2. 

................................. tylko dla personelu3. 

................................. ze szlaku wzbronione4. 

................................. do dworca5. 
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Droga Aniu!
Przepraszam, że nie odpisałam od ……………………… na Twojego maila, ale weekendowe przygody 
sprawiły, że byłam odcięta od Internetu. Wyobraź sobie, że postanowiliśmy …………………… z oferty 
biura turystycznego i wynająć mały domek w górach na kilka dni. Wszystko wyglądało idealnie: 
miejsce piękne, ………………… spokojna, a cena bardzo atrakcyjna. Po dokonaniu wszystkich for-
malności, dostaliśmy klucze od domku i mapę, która miała nas tam ………………… . Już od początku 
nie mieliśmy szczęścia w tej podróży. Wyjechaliśmy z domu wcześnie, żeby uniknąć …………………, 
ale ze względu na remonty musieliśmy zjechać z głównej drogi i jechać bocznymi, więc na miej-
sce dojechaliśmy po ………………… . Z naszej mapy wynikało, że musimy przejechać przez przejazd 
………………… i jechać do końca asfaltowej drogi, tam powinien stać nasz domek. Za przejazdem 
droga szła ostro do góry, na ………………… wzgórza. Nasz samochód ledwie tam wjechał! A potem 
– nie uwierzysz – skończyła się droga, a domku ani śladu. ……………………… do miasteczka. Obje-
chaliśmy całą miejscowość dookoła, nigdzie żywej duszy! Zjechaliśmy na …………………, zaparkowa-
liśmy auto i postanowiliśmy poszukać domku na piechotę. Był zupełnie gdzie indziej! Szczęśliwi, 
że się znalazł, wreszcie podjechaliśmy pod domek. Ale natychmiast musieliśmy odjechać nieco 
dalej, bo Tomek bał się, że nie wyjedzie potem z tego błota. Lepiej nie wspominać, co zobaczyli-
śmy w …………………! To był koszmarny weekend! Wyjechaliśmy stamtąd bez żalu, w życiu tam nie 
pojadę drugi raz!
Iwona
PS. Ewa miała …………………, że zniechęcała mnie do korzystania z podejrzanie tanich ofert. Ja też 
już będę ………………………… to wszystkim. Nie powinno się korzystać z niesprawdzonych biur tury-
stycznych! Po tych przygodach Tomasz kupił nawigację ☺.

Lekcja_12
KOMUNIKACJA                                                              S£OWNICTWO                                                          GRAMATYKA                
pytanie o drogê
wyra¿anie niezadowolenia 
zniechêcanie, odradzanie 
sk³adanie reklamacji

ruch drogowy
œrodki transportu
stacja benzynowa

czasowniki ruchu

odciêty od, okolica, dokonaæ formalnoœci, unikn¹æ czegoœ, ledwie, b³oto, nierzetelnoœæ

A  JAK TAM DOJECHAÆ? 

WJAZD 
CZY WYJAZD?
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Æwiczenie 1
Co to znaczy?

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Objazd
Obwodnica

Zjazd z autostrady

ZAKAZ
WJAZDU

PRZEJAZDU
NIE MA

UWAGA!
BRAK

POBOCZA

DOJAZD TYLKO
DO HOTELU

PRZEJAZD
ZAMKNIĘTY

BRAMA WJAZDOWA
NIE ZASTAWIAÆĆ

WYJAZD

WJAZD

przejazd kolejowy 
niestrzeżony
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 JAK TAM DOJECHAÆ? 

Æwiczenie 3
Proszê wypisaæ z maila wszystkie czasowniki 
ruchu w formie dokonanej i dopisaæ do nich formê 
niedokonan¹.

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ. Uwaga na osoby.

............................  -  ............................1. 

............................  -  ............................2. 

............................  -  ............................3. 

............................  -  ............................4. 

............................  -  ............................5. 

............................  -  ............................6. 

............................  -  ............................7. 

............................  -  ............................8. 

wyje¿d¿aæwyjechaæ
wyje¿d¿amć

doje¿d¿asz

zje¿d¿amy
przyje¿d¿acie

rozje¿d¿aj¹ siê 

wyjadê
przejedziesz

objedzie
nadjedzie
podjedziemy

wjedziecie
odjad¹

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ zdania.

objechaæ, przejechaæ, wjechaæ , podjechaæ, zjechaæ, przejœæ   , dojechaæ, jeŸdziæ

Przepraszam, gdzie jest ksiêgarnia? Proszê ............................. wind¹ na górê, nastêpnie   1. 

 ............................. przez hall, ksiêgarnia jest po lewej stronie.
Krzysiek nie umie zbyt dobrze .............................. na nartach, wiêc ba³ siê ..............................   2. 

 czarn¹ tras¹. 
Musi pan teraz .............................. przez most, a nastêpnie .............................. do skrzy¿owania.3. 

Proszê .............................. rondo i skrêciæ w drug¹ ulicê w prawo.4. 

Bêdê czekaæ pod hotelem. Czy mo¿esz .............................. tam po mnie? 5. 

przejœæ

Æwiczenie 6
Proszê pos³uchaæ fragmentu informacji z GPS- u i na jego podstawie zaznaczyæ trasê na mapie.

Æwiczenie 1
Proszê wyjaœniæ zwroty podkreœlone w poni¿szym tekœcie.

Szanowni Państwo!
Chciałem wyrazić swoje niezadowolenie w związku z nierzetelnością Państwa usług! 
W ubiegłym tygodniu skorzystałem z Państwa oferty „Domek na weekend”. Niestety, niemal 
żaden punkt oferty nie był zgodny z rzeczywistością. To niedopuszczalne, żeby tak traktować 
klienta!
Po pierwsze: mapa dojazdowa, którą otrzymałem od Państwa była niedokładna i zawierała błędne 
informacje, a instrukcje były niejasne. Uważam, iż to skandaliczne, że nikt tego nie sprawdził!  
Po drugie: domek był brudny i zaniedbany – również sytuacja nie do przyjęcia! 
Po trzecie: kuchnia miała być w pełni wyposażona, natomiast były tam jedynie dwa talerze, 
stara, przypalona patelnia i zepsuty czajnik. Pozostawiam to bez komentarza. 
Jestem oburzony Państwa postępowaniem i domagam się rekompensaty za mój nieudany urlop!

Z poważaniem
Tomasz Skrzypek      

B  TO SKANDALICZNE! 
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Æwiczenie 3
Co pasuje?

To ......................................, ¿eby tak traktowaæ klientów! 1. (nieprzemakalne / niedopuszczalne)

Ta sytuacja jest nie do ......................................! 2. (przyjêcia / wziêcia)

Jestem ...................................... faktem, ¿e nikt jej nie pomóg³. 3. (oburzaj¹ca / oburzona)

Jej zachowanie by³o ...................................... . 4. (skandalicznie / skandaliczne)

Chcieliœmy wyraziæ swoje ...................................... .5.  (zaniedbanie / niezadowolenie)

Klienci ....................................... rekompensaty. 6. (prosili / domagali siê)

Naprawdê ...................................... ci tak¹ decyzjê! To zbyt ryzykowne. 7. (doradzam / odradzam)

Wszyscy ...................................... go do tego wyjazdu, a on i tak pojecha³. 8. (zniechêcali / odmawiali)

Æwiczenie 2
Proszê opowiedzieæ swoimi s³owami, dlaczego ten wyjazd by³ fatalny.

niedopuszczalne

Po pierwsze...Po drugie...

autokarem,

Æwiczenie 4
Proszê napisaæ reklamacjê dotycz¹c¹ jednego z poni¿szych punktów.

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ tabelê. 

Czym mo¿na jechaæ? Czym mo¿na lecieæ? Czym mo¿na p³yn¹æ?

C  CZYM JEDZIESZ
 NA WAKACJE?

JEDZENIE W HOTELu

DWuDNIOWA WYCIECZKA 
TORuñ – MALBORK – GDAñSK

WYJAZDOWY KuRS JêZYKOWY

W OFERCIE W RZECZYWISTOŒCI

trzy posi³ki dziennie

cena mia³a obejmowaæ 
wszystkie bilety wstêpu
oraz rejs na Hel

wliczona op³ata za transfer 
z lotniska 

 

tylko œniadanie i obiadokolacja

wiêkszoœæ biletów nale¿a³o 
kupiæ samemu, a do rejsu 
trzeba by³o dop³aciæ

nikt nie odebra³ uczestników 
z lotniska
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RAZ, TERAZ, ZARAZ JUTRO, ZA ROKZAWSZE, ZWYKLE, CZÊSTO

DI
AL

OG
_1

Pokój do nauki, Mami z nieszczêœliw¹ min¹ siedzi nad zeszytem.

Tom:     Czeœæ, Mami! Z czym siê tak mêczysz?
Mami:     Próbujê odrobiæ pracê domow¹, ale zupe³nie nie rozumiem, jaka jest ró¿nica 
     miêdzy p³ywaæ a p³yn¹æ.
Tom:     To proste, pamiêtasz regu³ê dla chodziæ i iœæ?
Mami:     Owszem, ale…
Tom:     Popatrz, czasownika p³ywaæ u¿ywasz tak samo jak chodziæ, p³yn¹æ jak iœæ, 
     a pop³yn¹æ jak pójœæ.
Mami:     Czekaj, czekaj! Chyba rozumiem, czyli lubiê p³ywaæ, codziennie p³ywam, 
                  ale teraz p³ynê, a jutro pop³ynê na drugi brzeg, tak?
Tom:     Tak. Widzisz, to proste jak drut! Analogicznie zachowuj¹ siê czasowniki lataæ, lecieæ i polecieæ.
Mami:     Rzeczywiœcie. Wiesz, to nawet jest logiczne.
Tom:     Pewnie. To teraz skoñcz szybko tê pracê domow¹, to polecimy na pierogi, bo umieram z g³odu.
Mami:     Polecimy? Samolotem? Helikopterem?
Tom:     Mami, nie ¿artuj sobie ze mnie! Tak siê po prostu mówi.

To ......................................, ¿eby tak traktowaæ klientów! 1. (nieprzemakalne / niedopuszczalne)

Ta sytuacja jest nie do ......................................! 2. (przyjêcia / wziêcia)

Jestem ...................................... faktem, ¿e nikt jej nie pomóg³. 3. (oburzaj¹ca / oburzona)

Jej zachowanie by³o ...................................... . 4. (skandalicznie / skandaliczne)

Chcieliœmy wyraziæ swoje ...................................... .5.  (zaniedbanie / niezadowolenie)

Klienci ....................................... rekompensaty. 6. (prosili / domagali siê)

Naprawdê ...................................... ci tak¹ decyzjê! To zbyt ryzykowne. 7. (doradzam / odradzam)

Wszyscy ...................................... go do tego wyjazdu, a on i tak pojecha³. 8. (zniechêcali / odmawiali)

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ zdania odpowiednim czasownikiem ruchu.

Bardzo lubiê ............................ na rowerze.1. 

Nie zgadniesz, gdzie teraz jestem! ............................ statkiem na Hel. 2. 

Popatrzcie, panna m³oda ............................ doro¿k¹!3. 

Julia regularnie ............................ na basen i dlatego ............................ jak ryba.4. 

Piotr jest pilotem i regularnie ............................ na trasie Frankfurt – Gdañsk.5. 

Czy wiecie, w którym roku pierwszy cz³owiek ............................ rakiet¹ na ksiê¿yc?6. 

Proszê pana! Dok¹d pan ............................? Tu nie ma przejœcia. Proszê st¹d wyjœæ!7. 

Ewa, czy ty ju¿ kiedyœ ............................ samolotem? Ja jutro ............................ pierwszy raz!8. 

Jest pó³noc, o tej porze tramwaje ju¿ nie ............................, musi pan ............................ taksówk¹.9. 

Co to jest 10. ¿aglówka? To taki ma³y jacht, chcia³byœ ............................ ze mn¹ na rejs w przysz³e wakacje?

jeŸdziæ
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Æwiczenie 5

Æwiczenie 6

Proszê wybraæ trzy œrodki transportu i opisaæ je, nie u¿ywaj¹c ich nazwy, tak by reszta grupy odgad³a, jaki to pojazd.

Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

A

- Przepraszam ................., czy ten autobus ........................ na dworzec?
- Tak.
- Na którym przystanku mam ............................?
- Na czwartym.
- Dziêkujê bardzo.

B

- Czy ............................ tym tramwajem do Muzeum Narodowego?
- Niestety, nie. Musi pani ....................... na nastêpnym przystanku 
  i ............................ ........ na tramwaj numer 18.

C

- ............................ do pracy autobusem?
- Nie, najpierw ............................ do busa, który ............................ 
  do Krakowa, a potem ............................ ........ na tramwaj.

D

- ............................ razem z tob¹ i pomogê ci nieœæ te zakupy.
- Naprawdê? ............................ ze mn¹? Dziêkujê ci bardzo!

E

- Czy Cmentarz Rakowicki jest daleko st¹d?
- Doœæ daleko. Najlepiej, jak pani ............................ tramwajem. 
  Przystanek jest po drugiej stronie ulicy. ............................ pani 
  do tramwaju numer 2.

Æwiczenie 4
Proszê na podstawie poni¿szych pytañ przeprowadziæ wywiad z kolegami z grupy, a nastêpnie 
porównaæ odpowiedzi. Uwaga, ka¿da odpowiedŸ musi byæ uzasadniona.

Który œrodek transportu jest wed³ug ciebie najwygodniejszy na co dzieñ?1. 

Który œrodek transportu jest wed³ug ciebie najwygodniejszy w czasie wakacyjnej podró¿y?2. 

Który œrodek transportu jest najtañszy?3. 

Który œrodek transportu jest najszybszy, kiedy musimy poruszaæ siê po du¿ym mieœcie?4. 

Który œrodek transportu jest najszybszy, kiedy musimy pokonywaæ du¿e odleg³oœci?5. 
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siadaæ
siadam, siadasz…
(aktywne zajmowanie miejsca)

siedzieæ
siedzê, siedzisz…

(pasywne bycie na miejscu)

aspekt niedokonany

aspekt dokonany

usi¹œæ = si¹œæ
(u)si¹dê, (u)si¹dziesz…
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E  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 1

Æwiczenie 2

Proszê opisaæ zdjêcia.

Proszê rozwi¹zaæ krzy¿ówkê.

Proszê uporz¹dkowaæ dialog.

Klient:              Wezmê mocniejsz¹, d³u¿ej pojeŸdzi.
Klient:  Nie, dziêkujê. Czy mogê zap³aciæ kart¹?
Pracownik: Gotowe. Czy chcia³by pan jeszcze p³yn 
                          do spryskiwaczy? Mamy teraz promocjê.
Pracownik: 95 czy 97?
Klient:  Benzyna.
Klient:  Bardzo proszê.
Pracownik: Benzyna czy olej napêdowy?
Klient:  Dzieñ dobry, proszê do pe³na.
Pracownik: Tak, ale tylko w œrodku, w kasie. 
                          Umyæ w miêdzyczasie szyby?

............. przez ulicê albo plac1. 

Uwaga! Nie ma ............., droga zamkniêta. Objazd – 5 km.2. 

chodziæ wokó³ czegoœ3. 

Patrol policji codziennie robi ............. ca³ej dzielnicy.4. 

Niestety, tramwaj ju¿ ............. .5. 

Przepraszam, jak ............. do dworca?6. 

Koniec manifestacji. Proszê siê .............!7. 

Czy mo¿e pan ............. do naszego stolika?8. 

ulica, autostrada...9. 

Czy codziennie ............. pan do pracy tyle kilometrów?10. 

Czy on wje¿d¿a wind¹, czy ............. po schodach?11. 

Gdzie jest ............. z parkingu?12. 

O   B   C   H   Ó   D

4

D  STACJA 
 bENZYNOWA

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Stefan ma jasne w³osy.
Jan rozmawia z Ann¹.
¯ona Paw³a nie ma sukni w paski.
¯ona Jana te¿ nie ma sukni w paski.
Piotr jest ksiêdzem.
Zofia rozmawia z Marcinem.
Mê¿czyzna obok Piotra jest ¿onaty z kobiet¹ o czarnych w³osach.
Marcin stoi plecami do Stefana.
¯ona Jana ma siwe w³osy.
M¹¿ Ewy pali.

1 - to ….............................................    2 - to ….............................................
3 - to ….............................................    4 - to ….............................................
5 - to ….............................................   6 - to ….............................................
7 - to ….............................................    8 - to ….............................................

Lekcja_13
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
mówienie o problemach
¿yciowych

wydarzenia losowe
relacje miêdzyludzkie

wolontariat

celownik liczby pojedynczej 
i mnogiej

ksi¹dz, niepe³nosprawny, niewidomy, ¿a³oba, przemoc, wózek, têskniæ, modliæ siê, 
wstydziæ siê, kiermasz

A  ¯YCIE TO NIE bAJKA 

KOMu 
bIJE DZWON?
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Æwiczenie 1
Na podstawie tekstu proszê zdecydowaæ, jak oni maj¹ na imiê.

213A1
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2 3

4 5
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7 8
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     ¿a³oba             bezrobocie   rozwód

      alkoholizm             wypadek                 choroba

     rozwód             ci¹¿a                  wypadek

     dyskryminacja         emigracja                zdrada

     œmieræ             bezrobocie    depresja

     choroba             depresja                  samotnoœæ

     staroœæ              bezdomnoœæ    bezrobocie

     alkoholizm             przemoc                  bieda

 ¯YCIE TO NIE bAJKA 

v

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ i wybraæ sytuacjê, która spotka³a te osoby.

Æwiczenie 3
Proszê dopasowaæ wypowiedzi do postaci z æwiczenia 1 i opowiedzieæ swoimi s³owami, co ich spotka³o.

Minê³y 4 miesi¹ce, od kiedy nie ma mojej ¿ony, 
a ja wci¹¿ nie mogê siê z tym pogodziæ. Nie ma 
dnia, ¿ebym o niej nie myœla³. Czêsto chodzê 
na cmentarz na jej grób i opowiadam jej, jak 
min¹³ mi dzieñ, co nowego w pracy, w naszym 
ogrodzie, jak bardzo za ni¹ têskniê...

To straszne, co zdarzy³o siê mojej siostrze. 
Pijany kierowca wjecha³ w ni¹ na pasach, 
na zielonym œwietle. Zginê³a na miejscu. 
Codziennie modlê siê za jej duszê. Ufam 
Bogu, ¿e ta œmieræ, choæ nie mia³a sensu 
z ludzkiego punktu widzenia, jest czêœci¹ 
jakiegoœ boskiego planu.

S³uchaj, mamo. Wiem, ¿e to nie jest najlepszy 
moment i nie wypada w taki dzieñ, ale muszê coœ 
wa¿nego ci powiedzieæ. Chcemy siê rozstaæ. Nie 
pasujemy do siebie, nasze drogi i cele siê rozesz³y. 
Mêczymy siê oboje, ciê¿ko tak dalej ¿yæ. Jak dzieci 
zareagowa³y? Jeszcze im nie powiedzieliœmy.

Jak on móg³ mi to zrobiæ? Tak mu 
ufa³am... Obieca³ mi, ¿e zawsze bêdê 
najwa¿niejsza, a teraz chce odejœæ, bo 
siê zakocha³!  I to w mojej najlepszej 
przyjació³ce, tej z Ameryki! Oczywiœcie 
oficjalny powód to niezgodnoœæ cha-
rakterów, tak? Co za k³amca! Bo¿e, jak 
ja go nienawidzê!

To ponad moje si³y, ¿eby ¿yæ dalej. Nie mogê siê 
zmusiæ, ¿eby wstaæ rano z ³ó¿ka, nie mam ape-
tytu, nic mnie nie cieszy, nawet moja ukochana 
praca.  Wiem, ¿e muszê wzi¹æ siê w garœæ, bo 
jestem potrzebna mojemu mê¿owi, ale zwyczaj-
nie nie mam ju¿ si³. ¯ycie jest takie szare, bezna-
dziejne...

 Zwolnili mnie, bo by³y redukcje etatów. 
Dwa lata przed emerytur¹! Gdzie mnie 
teraz przyjm¹? Zarejestrowa³em siê 
w urzêdzie, czytam og³oszenia, pytam 
znajomych. I cisza. Siedzê sfrustrowany 
w domu przed telewizorem, jem i tak mija 
mi dzieñ za dniem. Nied³ugo bêdê gruby 
jak beczka... A tyle mam jeszcze energii    
i chêci do pracy!

 A ja mam doœæ swoich problemów. Nigdy o tym 
nikomu nie mówi³am, bo siê wstydzi³am. No bo 
wszyscy widz¹: wykszta³cony, zamo¿ny, nie pije, dba 
o dom. Nikt by mi nie uwierzy³, ¿e mój w³asny m¹¿ 
mnie bije, ¿e czasem zmienia siê w bestiê. Ty te¿ ni-
czego nie zauwa¿y³eœ, prawda? Ostatnio jest jeszcze 
gorzej, zupe³nie nie wiem co robiæ...

To spad³o na mnie jak grom z jasnego 
nieba... Ja, okaz zdrowia, nagle przykuty 
do ³ó¿ka, zale¿ny od innych. Mimo tego 
nie podda³em siê, po d³ugiej rehabilitacji 
je¿d¿ê na wózku inwalidzkim, gram 
nawet w koszykówkê! I najwa¿niejsze: 
mogê trochê pomóc ¿onie, która jest 
kompletnie wykoñczona... ¯al mi jej...

tekst 1

tekst 2

tekst 3

tekst 4

tekst 5

tekst 6

tekst 7

tekst 8
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Æwiczenie 4
Jakie s¹ relacje miêdzy tymi ludŸmi, je¿eli
wiemy jakie s¹ ma³¿eñstwa, a:

• mê¿czyzna w ¿a³obie to syn Zofii
• siostra Anny zginê³a w wypadku
• bezrobotny mê¿czyzna to teœæ Ewy

Æwiczenie 5
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e ta sama grupa spotyka siê
za rok, ale w ich ¿yciu wszystko zmieni³o siê na lepsze. 
Co oni myœl¹ / mówi¹?

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ i odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 2
Proszê przeczytaæ odpowiedŸ Kasi i spróbowaæ 
wyjaœniæ podkreœlone s³owa.

POMÓ¯ INNYM

Javier:  Mami, co ci jest?
Mami: Smutno mi. Ogl¹da³am strasznie do³uj¹cy film: pewna rodzina spotyka siê w Wigiliê 
 i opowiada sobie, co wydarzy³o im siê przez ten rok. Same tragedie! Œmieræ bliskiej 
 osoby, przemoc domowa, nieuleczalna choroba, zdrada, rozwód...
Javier:   Mami, to tylko film. Owszem, w ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ trudne chwile, ale zawsze 
 po burzy wychodzi s³oñce, pamiêtaj o tym.
Mami: No i jeszcze wprowadzili siê nowi s¹siedzi. Maj¹ ma³ego synka, który jest niepe³nosprawny.  
 Wyobra¿asz sobie, ile ten ma³y ju¿ przecierpia³? Czujê siê taka bezradna, chcia³abym jakoœ  
 pomóc, ale nie wiem jak.
Javier: A myœla³aœ kiedyœ o wolontariacie? Masz trochê czasu, chcesz pomagaæ innym, mówisz ju¿ 
 po polsku wystarczaj¹co dobrze. Pozna³em kiedyœ dziewczynê, Kasiê, która pracowa³a 
 w takiej fundacji. Spróbujê znaleŸæ do niej kontakt.

Kto za³o¿y³ fundacjê?1. 

Jak siê nazywa fundacja?2. 

Co znaczy ta nazwa?3. 

Kiedy powsta³a?4. 

Dlaczego?5. 

Czy fundacja pomaga g³ównie6. 

        dzieciom?
Gdzie ma siedzibê?7. 

Jak myœlisz, co Mami napisa³a 8. 

        w e-mailu? 

Od:

Do:

Temat: Re:zapytanie

mami.takada@glossa.pl

katarzynawalaszek@mimowszystko.org

Witaj Mami,  
bardzo się cieszę, że chcesz z nami działać :). Dziękuję!  
Żeby zostać wolontariuszem Fundacji Anny Dymnej Mimo 
Wszystko, trzeba wejść na stronę www.biuromlodych.org 
i nacisnąć przycisk po lewej stronie, gdzie jest napisane 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!  
Dalej musisz postępować według wskazówek, a w rubryce: 
adres firmy / redakcji wpisać swój adres zamieszkania. 
Na swojego maila dostaniesz zwrotny link potwierdzający. 
W tym mailu będzie również ankieta, którą trzeba wypełnić 
i przesłać do mnie. Jak dostanę wypełnioną ankietę, zmienię 
Twój profil z KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 
na WOLONTARIUSZA.  
Wtedy będziesz dostawać newslettery „Biura Młodych”, 
a logując się na stronie będziesz mogła przeglądać strefę 
wolontariusza, w której można znaleźć informacje o tym, 
jakiej pomocy potrzebujemy my i nasi podopieczni oraz 
zdjęcia z różnych akcji.  
Jeśli masz jakieś pytania, to proszę pisz. Jak masz możliwość, 
to zapraszam na spotkanie, wtedy opowiem Ci wszystko 
szczegółowo.  

Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Walaszek 
Biuro Młodych 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

B

K
to

œ
P

o
m

ó
¿ 

in
n

y
m

ć|
 K

o
m

u
 b

ij
e

 d
zw

o
n

?

_13
213A4 213A5

213B1

213B2

213B3

d o w n l o a d  t h i s  b o o k  f r o m  e - p o l i s h . e u

86_ osiemdziesi¹t  szeœæ



Æwiczenie 3
O co Kasia prosi Mami? (tryb rozkazuj¹cy)

zostaæ wolontariuszem - .................................................................1. 

wejœæ na stronê - ..............................................................................2. 

nacisn¹æ przycisk - ..........................................................................3. 

postêpowaæ wed³ug wskazówek - .................................................4. 

wpisaæ adres - ..................................................................................5. 

wype³niæ ankietê - ............................................................................6. 

przes³aæ do mnie - ............................................................................7. 

zalogowaæ siê na stronie - …..........................................................8. 

znaleŸæ informacje - .........................................................................9. 

przyjechaæ na spotkanie - ...............................................................10. 

zostañ wolontariuszem

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ i zanotowaæ, jak ma wype³niæ ankietê obcokrajowiec i jak mo¿na wspó³pracowaæ z fundacj¹.

Wpisz sWoje dane osoboWe:

Imię  
nazwisko 
adres zameldowania  
adres zamieszkania
data urodzenia 
nr peseL 
nr dowodu osobistego / nr legitymacji 
Proszę wypełnić rubryki i wstawić znak X 
przy preferowanym sposobie kontaktu
             nr kom.:
             e-mail:
Jak chcesz współpracować z Fundacją?  
(wstaw znak X przy swoim wyborze, możesz wybrać kilka opcji)

             W ramach akcji okolicznościowych
             Wykonując prace biurowe
             Pomagając indywidualnym osobom

Proszę o podanie swoich szczególnych umiejętności, zdolności
(zawodu, kierunku studiów, ukończonych kursów, zainteresowań itp.)

Uczê siê jêzyka polskiego, znam japoñski i angielski, 
interesujê siê sztuk¹, zw³aszcza malarstwem, fotografi¹, 
architektur¹, histori¹.

mami.takada@glossa.pl

anKieTa

Mami
Takada

ul. Spokojna 12/3 30-054 Kraków
04.04.1980
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CELOWNIK

CELOWNIK

rodzaj mêski

rodzaj mêski

rodzaj ¿eñski

rodzaj ¿eñski

„Adamowi Mickiewiczowi 
naród.”
Mojemu kotu siê nudzi.
 

Naszym synom chce siêł 
spaæ. 

Mojej mamie brak si³.
Kasi na tym zale¿y.
Pani Ró¿y jest zimno.
 

Moim kole¿ankom nie 
wystarcza na nic czasu. 

Ma³emu dziecku nie 
wolno dawaæłzapa³ek! 

UNICEF pomaga biednym 
dzieciom.
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 jednosylabowe
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– y

– u

– om

– emu – emu– ej

– ym
– im

= MIEJSCOWNIK

= MIEJSCOWNIK

rodzaj nijaki

rodzaj nijaki

JAKIEMU? JAKIEJ?

JAKIM?

JAKIEMU?

koMU? cZEMU?

koMU? cZEMU?

l. poj.

l. mn.

k, g

Æwiczenie 5
Jak Mami dojecha³a do fundacji?

Pod szko³¹ Mami ......................... (wsi¹œæ) do tramwaju nr 13 i .......................... (wysi¹œæ) 
na pêtli, czyli na ostatnim przystanku. Potem .............................. (pójœæ) na przystanek 
autobusowy i ....................................... (wsi¹œæ) do autobusu pospiesznego numer 501, 
którym ............................... (przejechaæ) dwa przystanki i ................................ (wysi¹œæ). 
Rozejrza³a siê, ...................................... (przejœæ) przez ulicê. Po chwili .......................... 
(dojœæ) do w³aœciwego numeru i ............................... (wejœæ) do œrodka.

wsiad³a

... JAK CELOWNIKC
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................ pomaga Kasia? ................................................... (pani Anna).1. 

................ ufa Wojtek? ...................................................... (Ania i Kasia).2. 

................ dziêkuje prezydent? ................................................ (premier).3. 

................ szkodzi alkohol? ...................................................... (zdrowie).4. 

................ kibicowa³eœ? .................................................. (Adam Ma³ysz).5. 

................ zazdroœcisz? ...................................................... (Kacper i Iza).6. 

................ nie podoba siê ksi¹¿ka? ........................................ (profesor).7. 

................ nie wierz¹ ludzie? ................................................. (ta gazeta).8. 

................ siê przygl¹dasz? ........................................ (stara fotografia).9. 

................ dali pieni¹dze?........................................................... (¿ebrak).10. 

Æwiczenie 1
komu? czemu?

Pod szko³¹ Mami ......................... (wsi¹œæ) do tramwaju nr 13 i .......................... (wysi¹œæ) 
na pêtli, czyli na ostatnim przystanku. Potem .............................. (pójœæ) na przystanek 
autobusowy i ....................................... (wsi¹œæ) do autobusu pospiesznego numer 501, 
którym ............................... (przejechaæ) dwa przystanki i ................................ (wysi¹œæ). 
Rozejrza³a siê, ...................................... (przejœæ) przez ulicê. Po chwili .......................... 
(dojœæ) do w³aœciwego numeru i ............................... (wejœæ) do œrodka.

Komu Pani Annie

Æwiczenie 2
Komu pomagaj¹ wolontariusze?

Æwiczenie 3
Proszê opisaæ fotografie.

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ (czas przesz³y).

Oni pomagaj¹:

....................................................  (pojedyncze osoby)1. 

....................................................  (ca³e rodziny)2. 

....................................................  (chore dzieci)3. 

....................................................  (ludzie starsi i samotni)4. 

....................................................  (niepe³nosprawni)5. 

....................................................  (niewidomi)6. 

....................................................  (biedni)7. 

....................................................  (zwierzêta)8. 

pojedynczym osobom

z³odziej / ukraœæ / pieni¹dze /starsza kobieta     1.   ................................................................................... .
student / oddaæ / ksi¹¿ka / bibliotekarka               .................................................................................... .2. 

mama / opowiedzieæ / bajka / swoje dzieci           .................................................................................... .3. 

on / nie odmówiæ / pomoc / swój przyjaciel          4. .................................................................................... .
bank / po¿yczaæ / ludzie / pieni¹dze                       5. .................................................................................... .
ona / przedstawiæ / swój ch³opak / swoi rodzice  6. .................................................................................... .
pies / przynieœæ / gazeta / swój pan                        7. .................................................................................... .
szko³a / zarezerwowaæ / kurs / pani Barska          8. .................................................................................... .
córka / kupiæ / marynarka / swój ojciec                 9. .................................................................................... .
on / sprzedaæ / ja / nieœwie¿a ryba                         10. .................................................................................... .
¿ona / wybaczyæ / m¹¿ / jego zdrada                      11. .................................................................................... .

 

Z³odziej ukrad³ pieni¹dze starszej kobiecie
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S³owa typu: chory, biedny, niewidomy maj¹ funkcjê
rzeczownika, a odmianê przymiotnika.
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mojemu dziecku  witaminy .  Komu?   Co?
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Syrop przeciw kaszlowi.     
Dziêki Bogu!    
Zrobi³a to wbrew woli rodziców.
O¿eni³ siê na przekór mamie.

przeciw / przeciwko, dziêki, 
wbrew, na przekór

Æwiczenie 5
Proszê podaæ swoje przyk³ady zdañ 
z przyimkami z ramki.

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

WO£ACZ

MIEJSCOWNIK

Zale¿y mu tylko na ................................. .
Potrzebujê ............................................... .
Nie myœl teraz o .......................................!
Czekam wci¹¿ na .................................... .
Nie wie co robiæ z ................................... .

Szukasz ....................................................?
Dbasz o .....................................................?
Ufasz .........................................................?
Idziesz z ....................................................?
.................................................... s¹ wa¿ni!

.......................................! S³yszycie mnie?
Ilu ................................................ zginê³o?
Nie dziwiê siê tym .................................. .
Boi siê ...................................................... .
Bawi siê ................................................... .

Kup to ........................................................!
Idê z ........................................................... .
Myœl o ........................................................!
S³uchaj ......................................................!
Kochaj .......................................................!

Znam wielu .............................................. .
Nie zgadzam siê z ................................... .
Pomaga³ ................................................... .
To artyku³ o .............................................. .
........................................ ¿yj¹ w celibacie.

pieni¹dzach

LuDZIE S¥ RÓ¯NID

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ.

Powiedz ....... 1. (ja), ile masz lat? 
Dalej ................. 2. (on) wierzysz? 
Po prostu ............... 3. (oni) ufam. 
Daj ............................... 4. (ona) to. 
Przypomnij ............ 5. (ja) potem. 
Nie zazdroœæ ................... 6. (one). 
¯yczê ........................ 7. (wy) tego. 
Bardzo ............. 8. (ty) siê dziwiê. 
Podoba ....................... 9. (on) siê! 
Nie dokuczaj ................... 10. (my)! 
Dziêkujê ........................... 11. (wy). 
Co ........................ 12. (ty) szkodzi? 
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E  POWTÓRZENIE

Jak mam znaleŸæ tê fundacjê? Javier pamiêta³, ¿e za³o¿y³a j¹ aktorka, ....................................................... . Mam.
 „ ........................................................”Fundacja Anny Dymnej. „Nie mo¿na ...................................... komuœ po coœ. 
Pomaga siê z potrzeby serca i tak naprawdê robi siê to dla ....................................”. Jakie ..................................... 
s³owa! Co tu jeszcze mamy... „Fundacja ........................................... w 2003 roku, ¿eby ratowaæ grupê doros³ych
 ........................................... z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, mieszkañców schroniska w podkrakowskich 
Radwanowicach,  którzy  na  mocy  nowej  ustawy  utracili  prawo  do  korzystania z tamtejszych Warsztatów 
............................... Zajêciowej finansowanych z bud¿etu pañstwa”. Aha. Czyli po prostu ci ................................. 
nagle zostali bez swojej terapii artystycznej, a przecie¿ wszyscy wiedz¹ jakie to ..................................................! 
„Cele statutowe to pomoc osobom .........................................., zw³aszcza intelektualnie, promocja i organizacja 
wolontariatu, ................................................ charytatywna..." Rozumiem. „Kluczow¹ rolê w dzia³aniach fundacji 
odgrywaj¹ ............................................ ". No w³aœnie! Na pewno wci¹¿ potrzebuj¹ nowych! 

Link do strony fundacji: www.mimowszystko.org

Ludzie, którzy je¿d¿¹ na wózku inwalidzkim to ............................... .1. 

        Rz¹d nie dba o .............................................................. .
Ludzie, którzy nie s³ysz¹ to (ludzie) ........................... .  2. 

        To specjalne „Wiadomoœci” dla  ................................ .
Ludzie, którzy nie widz¹ to .......................................... .3. 

        Alfabet Braile'a jest dla ............................................... .
Ludzie, którzy nie maj¹ wielu lat to ........................... .4. 

        Lubiê pracê z ................................................................ .
Ludzie, którzy maj¹ du¿o pieniêdzy to ...................... .5. 

        To dzielnica dla ............................................................ .
Ludzie, którzy s¹ w szpitalu to ................................... .6. 

        Lekarz przyjmuje ............................................ od rana.
Ludzie, którzy nie maj¹ pracy to ................................ .7. 

        W tym mieœcie jest 20% .............................................. .
Ludzie, którzy nie maj¹ domu to ................................ .8. 

        Piszê artyku³ o .............................................................. .
Ludzie, którzy nie maj¹ pieniêdzy to ......................... .9. 

        Ta fundacja pomaga .................................................... .
Ludzie, którzy nie choruj¹ to ...................................... .10. 

        Nurkowanie to sport dla ............................................. .
       

g³usi

.................. dzwoni¹, .................. 
dzwoni¹, mnie nie dzwoni ¿aden 
dzwon. Bo takiemu pijakowi
jakie .................. taki zgon, zgon, 
zgon, tarara...

.................. do mnie nie wo³ajcie,
niech nie robi zbêdnych szop.
Tylko ty mi, ................................,
spirytusem g³owê skrop, skrop, 
skrop, tarara...

W piwnicy mnie pochowajcie,
w piwnicy mi kopcie .................. .
I g³owê mi obracajcie
tam, gdzie jest od ........................
szpunt, szpunt, szpunt, tarara...

W jedn¹ rêkê kielich ..................,
w drug¹ rêkê wina dzban,
a nade mn¹ ...............................:
umar³ pijak, ale pan, pan, pan, 
tarara...

A po .................. na mym grobie
beczka wina bêdzie staæ.
I gdy przyjdziesz siê ..................
mo¿esz kufel sobie wlaæ, wlaæ, 
wlaæ, tarara...

Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.
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Lekcja_14
KOMUNIKACJA                                                       S£OWNICTWO                                                                 GRAMATYKA                
relacjonowanie zdarzeñ
opowiadanie o tradycjach
i faktach historycznych

polskie tradycje - Zaduszki
historia powojenna

wiedza o Polsce

zaimek: siê, siebie
zaimki osobowe - powtórzenie

przyimki - zebranie

zmar³y ≠ ¿yj¹cy, œwiat³o, pogrzeb, zas³u¿ony, wierz¹cy, dusza, odetchn¹æ (z ulg¹), pogañski, 
przewodni, cenzura, w³adza / w³adze, prze³o¿ony

A  ZADuSZKI 

ZADuSZKI
 Z

a
d

u
s

zk
ić

| 
Z

a
d

u
sz

k
i

nowe s³owa

Æwiczenie 1
Proszê dopasowaæ s³owa do ilustracji.

Æwiczenie 2
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 3
Prawda czy nieprawda?

znicz / lampka, grób   , krzy¿, cmentarz, 
kaplica, anio³, pomnik, wieniec, rzeŸba, 
chryzantema, tablica pami¹tkowa

Czy wiesz, co to jest dzieñ Wszystkich Œwiêtych                    1. 

 i co to s¹ Zaduszki? 
Czy wiesz, jak Polacy obchodz¹ te œwiêta?2. 

Jakie tradycje zwi¹zane ze wspominaniem3. 

        zmar³ych s¹ kultywowane w Twoim kraju?

Pañstwo Maj planuj¹ wyjœcie na cmentarz. 
Œwiêto Zmar³ych i dzieñ Wszystkich Œwiêtych to dwa ró¿ne œwiêta.
W³adzom PRL-u nie podoba³a siê religijna nazwa œwiêta.
Na cmentarzu jest wyj¹tkowa atmosfera, a kwiaty na grobach pochodz¹ znad morza.
Cmentarz Rakowicki jest bardzo stary, funkcjonuje od 1830 roku.
Na tym cmentarzu s¹ wy³¹cznie groby ludzi zas³u¿onych dla kraju. 
Pañstwo Maj przynieœli na grób dziadka kwiaty i lampki.
Mami uwa¿a, ¿e polskie zwyczaje s¹ bardzo ³adne.
Jan Matejko to malarz historyczny.
Helena Modrzejewska by³a s³ynn¹ piosenkark¹.
Pan Maj chce pokazaæ Mami miejsca pamiêci narodowej.
Du¿o ludzi zatrzymuje siê przy grobie rodziców papie¿a. 
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DIALOG_2

Pani Maj: Mami, czy wybierzesz siê z nami  
 na cmentarz?
Mami: Na cmentarz?
Pani Maj: Tak, dziœ dzieñ Wszystkich   
 Œwiêtych i tradycyjnie odwiedza-        
 my groby naszych bliskich. 
Mami: A tak, czytaliœmy o tym tekst, ale  
 to siê nazywa³o Œwiêto Zmar³ych.
Pani Maj: Œwiêto Zmar³ych to nazwa   
 u¿ywana przez propagandê 
 w czasach PRL-u, bo nie wszyst- 
 kim  odpowiada³a ta religijna.
Pan Maj: Tak, komuniœci nie mogli   
 zlikwidowaæ œwiêta, to chocia¿  
 inaczej je nazwali. Ale, w sumie  
 przyjê³o siê to ich nowe   
 okreœlenie. 
Mami: Aha, rozumiem. Dziêkujê za za- 
 proszenie. Bardzo chêtnie pojadê  
 z pañstwem.
Pani Maj:  Cieszê siê, bo chcia³am, ¿ebyœ  
 poczu³a niepowtarzaln¹ atmosferê  
 tego dnia. Zobaczysz, bêdzie   
 mnóstwo kwiatów i morze œwiat³a.  
 Tylko weŸ coœ ciep³ego, bo to trochê  
 potrwa. Pojedziemy najpierw 
 na Cmentarz Rakowicki, a potem  
 jeszcze na Salwator.

W dzieñ Wszystkich Œwiêtych Polacy zwykle…1. 

Cmentarz Rakowicki powsta³ na planie bramy, poniewa¿…2. 

Na Cmentarzu Rakowickim warto zobaczyæ…3. 

Ludzie przychodz¹ na cmentarz, ¿eby… 4. 

Æwiczenie 4
Proszê dokoñczyæ zdania.

 Z
a

d
u

szk
i|

 Z
a

d
u

s
zk

i

14_
czytaj pe-er-e-lu
PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa 
- oficjalna nazwa pañstwa polskiego 
w latach 1952-1989.

214A4 214A5

214A6

214A7

Mami: To stary cmentarz, prawda?
Karol: Tak, pierwszy pogrzeb odby³ siê tu 
 w styczniu 1803 roku. 
Mami: Ojej, to ju¿ zabytkowe miejsce.
Karol: Tak. I to nie tylko ze wzglêdu 
 na wiek. Znajdziesz tu wiele 
 grobów znanych uczonych,
 artystów, ludzi zas³u¿onych dla kraju. 
Karolina: S¹ te¿ grobowce zwyk³ych mieszkañców   
 Krakowa, które po prostu s¹ piêkne. Te   
 stare pomniki, to ma³e dzie³a sztuki.    
 Uwielbiam je fotografowaæ.
Mami: Faktycznie, mo¿na chodziæ i ogl¹daæ 
 rzeŸby. Jak w muzeum pod go³ym 
 niebem.
Karol: A wiesz, ¿e najstarsza czêœæ cmentarza   
 jest zaprojektowana na planie bramy?   
 Brama jako symbol przejœcia od ¿ycia 
 do œmierci.
Mami: To piêkne. 
Pan Maj: ChodŸmy, tu jest grób mojego dziadka.   
 Joanno, gdzie po³o¿yæ te chryzantemy?   
 Tutaj? Karol zapal lampki.
Mami: Co znaczy ten napis pod krzy¿em?
Karol: „Pokój jego duszy”? ¯eby odpoczywa³    
 w spokoju. Tak naprawdê, to my 
 wszyscy, kiedy przychodzimy tu, szuka-  
 my ciszy i spokoju. Jedni przychodz¹
  siê pomodliæ, dla innych to moment    
 zadumy, refleksji. Dlatego znajdziesz tu   
 dziœ wierz¹cych i niewierz¹cych. 
Mami: Bardzo mi siê podobaj¹ wasze tradycje.

Pani Maj: PrzejdŸmy siê teraz po cmentarzu. Mami, poka¿emy ci grobowiec Jana Matejki, tego 
 od wielkich historycznych obrazów, a potem grobowiec ca³ej rodziny malarzy 
 - Kossaków. Tam niedaleko le¿y te¿ Helena Modrzejewska, s³ynna aktorka teatralna. 
 Ponoæ do dziœ, po premierze, krakowscy artyœci przynosz¹ jej kwiaty i prosz¹ o pomoc 
 w ró¿nych sprawach.
Karolina: Mami na pewno chce zobaczyæ grób Marka Grechuty, by³yœmy ostatnio na koncercie
  jego piosenek.
Pan Maj: A co z pomnikiem ¿o³nierzy Armii Krajowej i Krakowskich Orl¹t? Mami powinna 
 poznawaæ nasz¹ historiê, a to przecie¿ symbole narodowe.
Pani Maj:  Nie martwcie siê, zaplanowa³am d³ugi spacer, wszystko zd¹¿ycie pokazaæ. Nawet 
 grób Apollona Korzeniowskiego, ojca Josepha Conrada.
Mami: Dziêkujê bardzo, widzê, ¿e to prawdziwa polska nekropolia. O, a co tam jest? 
 Tam, gdzie stoi tak du¿o osób?
Karol: To grób rodziców Karola Wojty³y.
Mami: Papie¿a Polaka?
Karol: Tak, prawie ca³y Kraków sk³ada tu kwiaty albo zapala znicze. ChodŸmy.
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1.  Zaczyna³a siê wtedy odwil¿.
         koñczy³a siê zima i topnia³ œnieg
          polityka w³adz by³a mniej restrykcyjna
          zmieni³ siê klimat w Polsce

2.  Ludzie mogli swobodniej odetchn¹æ.
         powietrze by³o lepsze
          mieli wiêcej wolnoœci
          mieli wiêcej miejsca

3.  Artystyczne ¿ycie Krakowa toczy³o siê pe³n¹ par¹.
         artyœci krakowscy jeŸdzili kolej¹ parow¹
          artyœci spotykali siê parami
          ¿ycie artystyczne by³o bardzo dynamiczne

4.  Jazz by³ zakazany.
         by³ nakaz grania jazzu
          w³adze kaza³y graæ jazz publicznie
          nie wolno by³o publicznie graæ jazzu

5.  Têsknota za swobod¹.
         ludzie chcieli mówiæ to, co myœl¹ i robiæ to, co chc¹
          ludzie potrzebowali wiêcej miejsca
          ludzie potrzebowali ruchu na œwie¿ym powietrzu

Oficjalnie koœció³ wspomina zmar³ych w Zaduszki, 2 listopada, jednak upowszechni³ siê 
Dlaczego dzieñ Wszystkich Œwiêtych jest tak wa¿nym
spotkañ z rodzin¹. Ludzie czêsto przemierzaj¹ ca³y 
grobami i zapaliæ symboliczn¹ lampkê. Pamiêæ oddana zmar³ym, zbli¿a 
dniem w Polsce? S¹dzê, ¿e przede 
zwyczaj odwiedzania cmentarzy ju¿ 1 listopada.
zastawionym stole, wœród o¿ywionych rodzinnych rozmów.  
¿yj¹cych. Pierwszy listopada to dobry moment na 
wszystkim dlatego, ¿e motywuje nas do 
chwili zadumy i wyciszenia na cmentarzu, nastêpuje spotkanie przy
refleksje i przemyœlenia, choæ w naszej tradycji czêsto po 
kraj, ¿eby stan¹æ wraz z bliskimi nad rodzinnymi 

1
3

11

Æwiczenie 5
Proszê uporz¹dkowaæ tekst.

Æwiczenie 7
Proszê uzupe³niæ. 

Æwiczenie 8
Proszê przeczytaæ tekst o Zaduszkach Jazzowych 
i zaznaczyæ, jaki sens maj¹ nastêpuj¹ce zdania.

Æwiczenie 6
Angela spêdzi³a dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Zaduszki z zaprzyjaŸnion¹ polsk¹ rodzin¹. 
Na podstawie wiadomoœci z dialogów 1- 3, æwiczenia 5 oraz mapy proszê u³o¿yæ 
jej relacjê z tych dwudniowych œwi¹t. 

rzeczywistoœci¹, zorganizowaæ, koncertowej,  
wspólnym, toczy³o siê, narodzi³ siê, atmosfera, 
wolno, wolnoœci¹, trzeba, niezwyk³a, siêga    

Krakowskie Zaduszki Jazzowe maj¹ ju¿ d³ug¹ historiê, ................... ona 1954 roku. Zaczyna³a siê wtedy po-
stalinowska odwil¿. Ludzie mogli swobodniej odetchn¹æ. Artystyczne ¿ycie Krakowa ............................... 
pe³n¹ par¹. Nic dziwnego, ¿e muzycy zafascynowani faktem, ¿e nagle .......................... im publicznie graæ 
jazz - wczeœniej zakazany, bo wrogi ideologicznie - postanowili  ...............................  sobie jazzow¹ imprezê. 
Imprezê, która pozwoli³aby siê spotkaæ na  ...............................  muzykowaniu pasjonatom jazzu z ca³ej Pol-
ski. Trudno ten pierwszy zjazd nazwaæ festiwalem. Muzycy spotkali siê nie w sali  ...............................  tylko 
gimnastycznej, w jednej ze szkó³ podstawowych na krakowskim Salwatorze. Za to  ............................... 
by³a fantastyczna. We wspomnieniach pojawiaj¹ siê s³owa: niepowtarzalna, .............................., niesa-
mowita. Warto pamiêtaæ, ¿e prócz muzyki by³o w tym spotkaniu coœ jeszcze – têsknota za swobod¹,  
............................... przez du¿e „W”. By³a te¿ próba walki z doœæ ponur¹ ............................... komunizmu. 
I tam w³aœnie, w zat³oczonej sali, wœród szkolnych ³awek  ...............................  jeden z najstarszych festi-
wali jazzowych œwiata.  ...............................  jeszcze tylko dodaæ, ¿e organizowane od tamtej pory Zaduszki 
Jazzowe wysz³y poza Kraków, teraz ju¿ prawie ka¿de miasto w Polsce ma swoje muzyczne Zaduszki.
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Oficjalnie koœció³ wspomina zmar³ych w Zaduszki, 2 listopada, jednak upowszechni³ siê 
Dlaczego dzieñ Wszystkich Œwiêtych jest tak wa¿nym
spotkañ z rodzin¹. Ludzie czêsto przemierzaj¹ ca³y 
grobami i zapaliæ symboliczn¹ lampkê. Pamiêæ oddana zmar³ym, zbli¿a 
dniem w Polsce? S¹dzê, ¿e przede 
zwyczaj odwiedzania cmentarzy ju¿ 1 listopada.
zastawionym stole, wœród o¿ywionych rodzinnych rozmów.  
¿yj¹cych. Pierwszy listopada to dobry moment na 
wszystkim dlatego, ¿e motywuje nas do 
chwili zadumy i wyciszenia na cmentarzu, nastêpuje spotkanie przy
refleksje i przemyœlenia, choæ w naszej tradycji czêsto po 
kraj, ¿eby stan¹æ wraz z bliskimi nad rodzinnymi 

Æwiczenie 1
Prawda, nieprawda czy brak informacji?

Æwiczenie 2
Proszê wyszukaæ w dialogu 1 synonimy 
do podanych poni¿ej wyrazów.

Karol:  Do zobaczenia wszystkim! Lecê na próbê.
Mami:  Na jak¹ próbê?
Karol:  Nasze kó³ko teatralne przygotowuje cykl „Wieczory listopadowe”. 
  Teraz mamy na tapecie inscenizacjê fragmentu „Dziadów” Mickiewicza, 
  to taki romantyczny utwór. Opowiada o pogañskim kulcie zmar³ych 
  i rytua³ach, które odbywa³y siê noc¹ na cmentarzu. 
Mami:  „Dziady”, hm… coœ mi to mówi, ju¿ gdzieœ s³ysza³am ten tytu³.
Karolina:  No pewnie. Pamiêtasz „Ró¿yczkê”? Ten film, na który wybra³aœ siê ze mn¹. Tam by³a taka  
  scena w teatrze, spektakl wyre¿yserowany przez Kazimierza Dejmka, a potem…
Mami:  Tak, pamiêtam! Demonstracje! Studenci protestuj¹cy na ulicach, milicja z gazem 
  i pa³kami. Brutalne sceny! To by³o straszne.
Karol:  Ale prawdziwe! Rok 68, marzec. Wa¿na data w naszej historii. 
Karolina:  Tak, wyszli na ulicê, krzyczeli „Niepodleg³oœæ bez cenzury!”. To by³a ich 
  niezgoda na ¿ycie w systemie komunistycznym, na politykê partii, 
  na wszechobecne zak³amanie. 
Karol:  A Mickiewicz, nasz Wieszcz, znów zagrzewa³ do walki o wolnoœæ.
Mami:  Mickiewicz? Nie rozumiem.
Karol:  Kiedyœ ci opowiemy o Powstaniu Listopadowym, ale to ju¿ inna historia.
Karolina:  Wracaj¹c do Marca i jego przewodniego has³a „Chcemy kultury bez 
  cenzury!”, zastanawiam siê, czy w dzisiejszych czasach wolnoœci s³owa, 
  ktoœ zrozumie tamt¹ walkê?

Karol bierze udzia³ w przygotowaniach kó³ka teatralnego.
Karol gra g³ówn¹ rolê w inscenizacji „Dziadów”.
Mickiewicz jest autorem „Wieczorów Listopadowych”.
„Dziady” opowiadaj¹ o chrzeœcijañskich tradycjach.
„Ró¿yczka” to tytu³ spektaklu teatralnego.
Spektakl wyre¿yserowany przez Dejmka by³ grany w Teatrze Narodowym.
Mami ogl¹da³a „Ró¿yczkê” razem z Karolin¹.
Studenci protestowali wewn¹trz gmachu teatru.
Milicja interweniowa³a bez u¿ycia si³y.
Opisywane wydarzenia mia³y miejsce jesieni¹.
W has³ach protestuj¹cych studentów powtarza³o siê s³owo „cenzura”.

protest -                ..............................
manifestacja -      ..............................
przedstawienie -  .............................., ..............................
okropny -              ..............................

hipokryzja -          ..............................
powszechny -       ..............................
g³ówny -                ..............................

niezgoda
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witany, has³a, mieæ miejsce, widz, z zapa³em, wyre¿yserowany przez    , w³adze, wystraszony, 
odwo³aæ kolejne przedstawienia, zademonstrowaæ, spontaniczny, byæ przepe³nionym

Jak rozumiesz s³owa Karoliny: „(…) czy w dzisiejszych czasach totalnej wolnoœci s³owa, ktoœ 1. 

       zrozumie tamt¹ walkê?”
Czy znasz inne, podobne do marcowych, wydarzenia w historii Polski?2. 

Czy w historii Twojego kraju mia³y miejsce protesty spo³eczne, które obejmowa³y ca³y kraj?3. 

       Je¿eli tak, to czego dotyczy³y?
Wobec czego spo³eczeñstwo najczêœciej wyra¿a swój protest?4. 

Æwiczenie 5
Proszê zamieniæ zakreœlone w tekœcie wyra¿enia na zwroty z ramki, w odpowiedniej formie gramatycznej.

Æwiczenie 6
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 4
Co pasuje?

protest
niezgoda
wyre¿yserowany
braæ udzia³
zagrzewaæ

na
przez
do
wobec
w

Æwiczenie 3
Proszê wyjaœniæ wyra¿enia.

• mieæ coœ na tapecie
• coœ mi to mówi
• wyjœæ na ulicê
• zagrzewaæ do walki
• wolnoœæ s³owa

NIE RÓb NICZEGO
WbREW SObIE! 

Æwiczenie 1
Proszê wpisaæ przyimki w odpowiednie miejsce tabeli. 
Uwaga, niektóre przyimki ³¹cz¹ siê z dwoma przypadkami.

przed, wobec   , z / ze, z / ze, nad, o, na, o, wed³ug, bez, w, w, na, wbrew, za, pod
jako, przez, do, przed, dla, ko³o, przy, miêdzy, u, nad, przeciw, po, po, od, za, pod

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK
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Inscenizacja „Dziadów” Mickiewicza w re¿yserii / ....................................................... Kazimierza Dejmka, 
to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii polskiego teatru. Premiera spektaklu odby³a siê / ........
................................ 25 listopada 1967 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Przedstawienie szybko 
zyska³o wymiar polityczny – antyradzieckie akcenty by³y entuzjastycznie / ................................................
przyjmowane / ...................................... przez publicznoœæ / ........................................... . Kolejne spektakle 
sta³y siê manifestacj¹ uczuæ narodowych Polaków. Nic dziwnego, ¿e ju¿ 30 stycznia 68 roku w³adze ko-
munistyczne zaniepokojone / ...................................... odbiorem spo³ecznym spektaklu, nakaza³y zdjêcie 
„Dziadów” z afisza / ................................................................................................................ . Tego dnia zagra-
no ostatnie publiczne przedstawienie, sala pêka³a w szwach / .....................................................................
 – by³ nadkomplet, dominowali m³odzi ludzie. ¯ywio³owe / ................................................. oklaski widzów 
wci¹¿  przerywa³y  przedstawienie. W  tej  gor¹cej atmosferze, zaraz po zakoñczeniu  spektaklu, grupa 
studentów ruszy³a pod pomnik Mickiewicza, by wyraziæ / ........................................... swój protest wobec 
decyzji rz¹du / ............................. . Inscenizacja Dejmka, sta³a siê pretekstem do g³oœnego wypowiedze-
nia s³ów /  .............................: „¯¹damy Prawdy!”, „Pa³kami Prawdy nie da siê zabiæ!”. Taki by³ pocz¹tek 
„wypadków marcowych”, które wkrótce objê³y ca³y kraj. 
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Æwiczenie 1
Proszê wpisaæ przyimki w odpowiednie miejsce tabeli. 
Uwaga, niektóre przyimki ³¹cz¹ siê z dwoma przypadkami.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 3
Co pasuje?

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK

ja            ty         on          ona         ono         my          wy         oni         one

mnie    ............      go       ............       go          nas     ............      ich      ............
            ............    niego    ............     niego                                  nich      ............
                             jego                       jego

  *
**

  *
**

  *
**

mn¹     ............    nim      ............      nim      nami    ............    nimi      ............

mnie    ............    nim      ............      nim       nas      ............    nich      ............

 mi       ............      mu     ............      mu         nam     ............     im      ............
mnie    ............   niemu   ............    niemu                                  nim      ............
                            jemu                     jemu

mnie    ............      go       ............       je          nas     ............      ich      ............
            ............    niego    ............      nie                                    nich      ............
                             jego                       

Dlaczego on zawsze ma pretensje do1.  j¹ / niej / jej?
Oni s¹ bardzo niesympatyczni i czêsto œmiej¹ siê ze2.  mn¹ / mnie / mi.
Czy d³ugo czekacie na 3. niego / go / nim?
Dlaczego jesteœ tak uprzejmy wobec4.  nich / nimi / ich, a nigdy wobec nas / nam / nami?
To wszystko przez 5. tob¹ / ci / ciebie!
Matka bez przerwy myœli o 6. niej / j¹ / ni¹ i martwi siê o niej / j¹ / ni¹.
Nigdzie nie pójdê bez 7. wami / was / wam.
Nie krzycz na8.  nie / je / nimi! To nie ich wina!
Ktoœ dzwoni³ i pyta³ o 9. tob¹ / tobie / ciebie.
Niech to zostanie miêdzy10.  nam / nas / nami!

Nie warto litowaæ siê nad ................................. 1. (on).
Nie bêdê sprz¹taæ po ......................................... 2. (ty)!
Czy mo¿esz iœæ po .......................... 3. (one) do szko³y?
Wed³ug ............... 4. (ona) powinieneœ iœæ do lekarza.
Naprawdê przedstawi³eœ siê jako .................... 5. (ja)?
Jeszcze ca³e ¿ycie przed .................................. 6. (wy)!
Zakocha³a siê w ........................ 7. (on) po same uszy!
Dlaczego zrobi³eœ to wbrew ............................8.  (my)?
Usiad³am ko³o .................................................. 9. (ono).
Nie mam nic przeciw ....................................... 10. (oni), 

       ale wolê byæ tylko z ...........................................  (ty).

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ.
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Nie krzycz na mnie.
To nie moja wina!

To wszystko przez ciebie!

Lubiê go. / Dziêkujê ci. / Dlaczego interesujesz siê nimi?
Idê do niego. / Prezent dla ciebie. / Czekam na ni¹. (przyimek)
Jemu nie dam nic. / Kocham tylko jego. / On lubi tylko ciebie. (emfaza)

  *
**

214C2

214C3

214C4
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Æwiczenie 5
Proszê skorygowaæ zdania.

Rozmawiali czêsto o siebie.    ..................1. 

Zrób to dla samego ciebie!     ..................2. 

Lubimy rozmawiaæ ze sobie.   ..................3. 

Zajmowa³ siê sam siebie.              ..................4. 

Byli szczerzy wobec sob¹.              ..................5. 

Zakochani s¹ wpatrzeni w sobie.    ..................6. 

On zrobi³ to wbrew siebie.              ..................7. 

o sobie

niego

"Ró¿yczka", film Kidawy-B³oñskiego przenosi nas w koniec lat 60-tych, akcja rozgrywa siê na tle 
historycznych zdarzeñ. G³ówni bohaterowie to jednostki, które padaj¹ ofiar¹ machiny komunistycz-
nego systemu. Ró¿yczka to kryptonim dziewczyny, agentki UB, która ma za zadanie inwigilowaæ 
znanego pisarza. Dziwna jest jej droga ¿yciowa. Pocz¹tkowo bierze na ............... (siebie) to zadanie, 
ze wzglêdu na swojego narzeczonego - ubeka. Ufa ............... (on) i nie zastanawia siê nad tym, co dla 
............... (on) robi. Zna pisarza, szuka wiêc kontaktu z .............. (on), zbli¿a siê do ............... (on) i wresz-
cie pozyskuje jego sympatiê. Im d³u¿ej obserwuje ............... (on), tym bardziej imponuje ............... 
(ona) jego osoba. Zmienia siê œwiat Ró¿yczki, okazuje siê, ¿e wytrawne wino smakuje ............... (ona) 
bardziej ni¿ wódka, ksi¹¿ki pisarza s¹ trudne, ale fascynuj¹ce, a cenione przez ............... (on) wartoœci 
bli¿sze ............... (ona) samej ni¿ s¹dzi³a. Boli ............... (ona) fakt, ¿e ............... (on) oszukuje. Chcia³aby, 
¿eby mogli byæ szczerzy wobec ............... (siebie). Co teraz? Czy bêdzie ............... (on) œledziæ dalej 
wbrew ............... (siebie)? Przecie¿ szanuje ............... (on), wierzy w ............... (on) i jego twórczoœæ. 
A co z narzeczonym? Chcia³aby, ¿eby mogli porozmawiaæ o .............. (siebie). Ma jednak wra¿enie, ¿e 
jej ch³opak – ubek interesuje siê wy³¹cznie ............... (siebie) i swoj¹ karier¹ i tak naprawdê zaczyna 
rozumieæ, ¿e ani on, ani ona nigdy nie byli nawet zafascynowani ................ (siebie). Natomiast powoli 
dochodzi do ............... (ona) fakt, ¿e ona sama i pisarz s¹ w ...................... (siebie) zakochani, wpatrzeni 
w ............... (siebie). To w³aœnie przy ............... (on) Ró¿yczka czuje siê bezpieczna i doceniona.
A narzeczony? Z jednej strony wydaje siê, ¿e skoncentrowany na ............... (siebie) i swojej karierze, 
nie ma ¿adnych uczuæ dla dziewczyny. Traktuje ............... (ona) jak Ÿród³o informacji i chce wyci¹gn¹æ 
z ............... (ona) jak najwiêcej. Ale nie! I on jest targany emocjami. Chwilami wychodzi z ................. 
(siebie), zazdroœæ nie daje ............... (on) spokoju, ale có¿, ma prze³o¿onych i strach przed ............... (oni) 
jest silniejszy od chêci posiadania Ró¿yczki wy³¹cznie dla ................................ (siebie). Nie myœli wiêc 
o ............... (ona), tylko o ............... (siebie). Czas poka¿e, ¿e niekiedy trudno ............... (on) bêdzie poradziæ 
............... (siebie) ze ............... (siebie) samym!

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ tekst, a nastêpnie pos³uchaæ i skorygowaæ.

Tom, zawsze byliœmy szczerzy wobec SIEBIE! Wydaje mi siê, ¿e coœ jest 
z tob¹ nie tak. Martwiê siê o ciebie! Nie mo¿esz tak dalej. Musisz pomyœleæ 
o SOBIE! Dobrze, ¿e robisz coœ dla innych, ale zrób te¿ coœ dla SIEBIE!

Kto wobec kogo by³ szczery?1. 

O kim musi pomyœleæ Tom?2. 

Dla kogo Tom powinien coœ zrobiæ?3. 

Zaimek siê, siebie zastêpuje wszystkie zaimki osobowe 
w odmianie (mnie, tobie, jemu itd.), je¿eli odnosz¹ siê 
one do podmiotu zdania.

Adam i Piotr to bracia.
Adam myœli o nim (o Piotrze).
Adam myœli tylko o sobie (o Adamie)!

Zaimek siebie nie wystêpuje w mianowniku.

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZÊDNIK

MIEJSCOWNIK

--------
siebie / siê
sobie
siebie / siê
sob¹
sobie

SIÊ, SIEbIE l. poj. = l. mn.
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forma krótka 

Ub = Urz¹d
bezpieczeñstwa

214C5

214C6

214C7
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D  POWTÓRZENIE

Proszê rozwi¹zaæ krzy¿ówkê.

inscenizacja, przedstawienie1. 

Lampka, któr¹ zapalamy na grobach.2. 

niezgoda na coœ3. 

Tradycyjnie chodzimy tam pierwszego listopada.4. 

du¿y grób rodzinny5. 

entuzjazm6. 

ob³uda, hipokryzja7. 

zwyczaj8. 

robiæ coœ dla kogoœ, martwiæ siê o, byæ uzale¿nionym od kogoœ, 
baæ siê siebie, wzi¹æ coœ na siebie, wierzyæ w kogoœ, mieæ pretensje do

Æwiczenie 7
Proszê uzupe³niæ teksty, a nastêpnie spróbowaæ u³o¿yæ historyjki: wyjaœniæ, co siê sta³o wczeœniej 
i dopisaæ zakoñczenie, u¿ywaj¹c zwrotów z ramki.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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„Nie powiedzia³em ......... (oni) wszystkiego, bo 
nie chcia³em siê przed ........... (oni) t³umaczyæ. 
Ale przed ......... (ty) nie chcê niczego ukrywaæ. 
Zrobi³em coœ wbrew ............. (siebie). Niech to 
zostanie miêdzy ................. (my)! Wiesz, ja…”

„Co mam robiæ? Wiem, ¿e on ma przewagê 
nade .......... (ja), nie spodziewa³am siê tego 
po ...................... (on). Nie mogê ogl¹daæ siê 
za ..................... (siebie) ani litowaæ siê nad 
…......…. (siebie)! Muszê…”

„Przepraszam, ¿e zrobi³am ....................... (wy) 
przykroœæ. Chcia³am ................ (wy) przeprosiæ 
i pogodziæ siê z ..................... (wy). Wiem, ¿e…”

„Ty pytasz, o co ................. (ja) chodzi?! 
Jak mo¿esz ............ (ja) tak traktowaæ? 
Co ty .................. (siebie) wyobra¿asz? 
Ile razy mam .............. (ty) t³umaczyæ, 
¿e k³amstwo ma krótkie nogi! 
Powinieneœ siê zastanowiæ nad 
............. (siebie)! Nie masz ............... (ja) 

nic do powiedzenia? Œmiejesz siê ze 
................. (ja) w takiej sytuacji?! Mam 
................. (ty) powy¿ej uszu! Nie widzê 
ju¿ przed .................... (my) przysz³oœci. 
Zdecydowa³am, ¿e…”

214C8

214D1
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Asia

Ewelina

Goœka
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Lekcja_15
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
opowiadanie o tradycjach 
œwi¹tecznych i historii

polskie tradycje 
œwi¹teczne

powtórzenie dat i trybu rozkazuj¹cego
formy bezosobowe

nowe s³owa

ruchomy, zmartwychwstanie, modliæ siê, œwiêtowaæ, niewola, niepodleg³oœæ, 
przepis, œledŸ

A  WOLNE OD PRACY

WESO£YCH
ŒWI¥T!
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Æwiczenie 1
W Polsce aktualnie mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy, czyli takich, w które wszystko, ³¹cznie z galeriami handlowymi, 
jest zamkniête. To œwiêta g³ównie religijne. Czy wiecie, kiedy one wypadaj¹?

Æwiczenie 3
Proszê pos³uchaæ jeszcze raz i odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ daty z æwiczenia 1.

	 	 	-	Nowy	Rok	
	 	 	-	Trzech	Króli	
	 	 	-	Niedziela	Wielkanocna	
	 	 	-	Poniedzia³ek	Wielkanocny	
	 	 	-	Œwiêto	Pracy	
	 	 	-	Œwiêto	Konstytucji	Trzeciego	Maja	
	 	 	-	Zielone	Œwi¹tki	
	 	 	-	Bo¿e	Cia³o	
	 	 	-	Wniebowziêcie	Najœwiêtszej	Maryi	Panny
	 	 	-	Wszystkich	Œwiêtych	
	 	 	-	Narodowe	Œwiêto	Niepodleg³oœci
	 	 	-	Bo¿e	Narodzenie

œwiêto ruchome

Jaka powinna byæ zabawa sylwestrowa?1. 

Kim byli Trzej Królowie?2. 

Kiedy obchodzi siê Wielkanoc?3. 

W jaki sposób œwiêtuje siê Bo¿e Cia³o?4. 

Co robi siê w Zielone Œwi¹tki w Polsce?5. 

Co organizowano w PRL-u z okazji 1 V?6. 

W którym roku podpisano Konstytucjê 3 V?  7. 

Co to jest Jasna Góra?8. 

Co Polacy robi¹ 1 XI?9. 

Ile lat Polska by³a w niewoli?10. 

Który dzieñ Bo¿ego Narodzenia obchodzi siê w Polsce w sposób szczególny?11. 

215A1

215A2

215A3

d o w n l o a d  t h i s  b o o k  f r o m  e - p o l i s h . e u
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B bO¯E NARODZENIE
Æwiczenie 1

Czy wiecie, co to znaczy? 

Æwiczenie 3

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tekst s³owami z æwiczenia 1 we w³aœciwej formie gramatycznej.

Co nie pasuje?
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Wigilia, choinka, prezenty, Dzieci¹tko, Gwiazda, bombki, 
kolêdy, op³atek, karp, Anio³, Œwiêty Miko³aj, Trzech Króli 
stajenka, ¿³óbek, pastuszek / pasterz, pasterka   , postny

............................ zaczyna siê wraz z pierwsz¹ gwiazdk¹ na niebie. Jest to symboliczne nawi¹zanie 
do ......................... Betlejemskiej, która zaprowadzi³a ................. ..................... do ............................... .
Kolacja tradycyjnie jest .........................., choæ niejedzenie miêsa nie jest ju¿ obowi¹zkowe, a tylko 
zalecane. Rozpoczyna siê od ³amania siê .................................. i sk³adania sobie ¿yczeñ.
Na stole, przykrytym bia³ym obrusem, z siankiem pod spodem, ustawia siê jedno nakrycie wiêcej 
– dla niespodziewanego goœcia. Potraw powinno byæ dwanaœcie. W zale¿noœci od regionu s¹ to: 
ryby (przede wszystkim ................................ ), barszcz z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z kapust¹ 
i grzybami, kapusta z grochem, go³¹bki, kutia, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem 
i inne.
Najpopularniejszym atrybutem bo¿onarodzeniowym jest .................................... ubrana w kolorowe 
......................................., lampki, rêcznie wykonane ozdoby, cukierki, w³osy anielskie, jab³ka, pierni-
ki... Pod drzewkiem znajduj¹ siê ..................................... przyniesione w zale¿noœci od regionu przez 
........................., Gwiazdora, ....................... ........................ . Potem zwykle œpiewa siê ............................,
a o pó³nocy idzie siê do koœcio³a na .............................., specjaln¹ uroczyst¹ mszê na czeœæ 
...................................., którzy jako pierwsi powitali .................................... w .................................... .
W ten dzieñ nie zapominamy o zwierzêtach domowych – podobno mówi¹ ludzkim g³osem...

W czasie postu jemy 1. ryby / miêso / suszone owoce.
Tradycyjne zupy wigilijne to 2. barszcz / grochowa / grzybowa.
Do barszczu potrzebujemy 3. buraków / warzyw / pomidorów.
W Wigiliê 4. dzielimy siê op³atkiem / pieczemy op³atek / ³amiemy siê op³atkiem.
Choinka mo¿e byæ 5. prawdziwa / naturalistyczna / sztuczna.
Na choince wieszamy 6. pisanki / bombki / ozdoby.
Prezenty przynosi 7. Pasterz / Anio³ek  / Gwiazdor.
Pasterka jest o 8. pó³nocy / w nocy / z pierwsz¹ gwiazd¹.

15_

Wigilia

Pasterka to msza, która...

215B1

215B2

215B3
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C bEZOSObOWO

DAWNIEJ                        OBECNIE                           ZA PARÊ LAT

Kup 5 dag suszonych grzybów... 

Æwiczenie 4
Ktoœ pyta, jak zrobiæ zupê grzybow¹. 
Proszê u¿yæ trybu rozkazuj¹cego.
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........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Formy bezosobowe

III osoba l. poj. + SIÊ

robi siêrobi³o siê bêdzie robiæ siê / robi³o siê

_15

Æwiczenie 5
Typowym daniem poœwi¹tecznym jest bigos. Proszê przygotowaæ przepis.

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

sk³adniki:
75 dag / kapusta kiszona    

75 dag / kapusta bia³a
75 dag / miêso

4 dag / suszone grzyby
25 dag / t³usta kie³basa

4 / ziarno / ja³owiec
2 / listek laurowy

3 / ziarenko / ziele angielskie
0.5 / litr / woda

1 szklanka / czerwone wino
kilka / suszone œliwki

sól i pieprz

namoczyæ, pokroiæ, zrumieniæ, dodaæ, 
gotowaæ, doprawiæ, podawaæ

75 dag kapusty kiszonej
Bigos

215B4

215B5

215C1

Grzyby dok³adnie umyæ i namoczyæ.Zagotowaæ wodê, dodaæ grzyby razem z wod¹, w której 
siê moczy³y i dalej gotowaæ. Pokroiæądrobno w³oszczyznê, 
cebulê przepo³owiæ i zrumieniæ bez t³uszczu. Dodaæ je do zupy, gdy grzyby s¹ ju¿ prawie miêkkie i gotowaæą jeszcze ok. 25 minut. Zupê przecedziæ.Grzyby pokroiæ i dodaæ do zupy lub u¿yæ do pierogów czy uszek. Dodaæ mas³o. Doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem. Podawaæ z kostk¹ z kaszy lub ³azankami.

5 dag suszonych
grzybów1 pêczek w³oszczyzny

1.5 litra wody
1 cebula

1 ą³y¿ka mas³a
sól i pieprz

Wigilijna zupa grzybowask³adniki:

d o w n l o a d  t h i s  b o o k  f r o m  e - p o l i s h . e u
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Æwiczenie 1
Jak za tysi¹c lat bêdzie siê mówi³o o naszej cywilizacji? Proszê uzupe³niæ tekst formami nieosobowymi
w czasie przesz³ym.
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odpoczywaæ   , obchodziæ, pielgrzymowaæ, odwiedzaæ, kultywowaæ, paliæ, pisaæ, 
organizowaæ, pracowaæ, œwiêtowaæ, obchodziæ

Nowy Rok na prawie ca³ym œwiecie zaczyna³ siê 1.01. odliczaniem: „trzy, dwa, jeden, pó³noc!” 
i otwarciem butelki szampana. W ten dzieñ zwykle ..................................... po hucznej zabawie 
sylwestrowej. Od 2011 roku szósty stycznia by³ znowu w Polsce wolnym dniem. To bardzo stare œwiêto, 
zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. Obchodzi³o siê je na pami¹tkê mêdrców ze Wschodu, którzy za Gwiazd¹ 
przyszli do Betlejem i z³o¿yli dary Jezusowi. Popularnie nazywani byli: Kacper, Melchior i Baltazar. 
Na drzwiach wejœciowych ...................................... kred¹ ich inicja³y oraz aktualny rok.
Wielkanoc to najwa¿niejsze œwiêto chrzeœcijañskie upamiêtniaj¹ce zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. To œwiêto ruchome, .................................. je w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca. 
Najwczeœniej 22.03., a najpóŸniej 25.04. Z dat¹ tych œwi¹t zwi¹zane by³y te¿ terminy innych.
Bo¿e Cia³o czyli œwiêto Cia³a i Krwi Pañskiej wypada³o zawsze w czwartek 60 dni po Wielkanocy. Trady-
cyjnie ................................... wtedy procesje po ulicach miasta zatrzymuj¹ce siê na modlitwê kolejno przy 
czterech o³tarzach. Z kolei Zielone Œwi¹tki (czyli zes³anie Ducha Œwiêtego) by³y 7 tygodni po Wielkanocy. 
Tych œwi¹t w XXI wieku nie .................................... w jakiœ szczególny sposób.
Na pocz¹tku maja by³ tzw. d³ugi weekend. Pierwszego maja nie ....................................... z okazji 
Miêdzynarodowego Dnia Solidarnoœci Ludzi Pracy. W PRL-u by³o to œwiêto propagandowe, a uczestnic-
two w pochodach by³o obowi¹zkowe. Natomiast trzeciego maja by³o wolne na czeœæ ustawy z 1791 roku 
- pierwszej w Europie, a drugiej na œwiecie nowoczesnej spisanej konstytucji.
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny zwane te¿ Matki Boskiej Zielnej ........................... 15.08. To w ten 
dzieñ .................................. - z ca³ej Polski i nie tylko - do Czêstochowy do sanktuarium na Jasnej Górze.
W dzieñ Wszystkich Œwiêtych, 1.11., ............................ na cmentarzach groby bliskich i ................................ 
znicze, aby w ten sposób wyraziæ swoj¹ pamiêæ o tych, którzy odeszli.
11.11.1918 r. to oficjalny koniec pierwszej wojny œwiatowej i arbitralna data odzyskania przez naród pol-
ski niepodleg³oœci po 123 latach nieistnienia na mapie Europy.
Bo¿e Narodzenie by³o 25 i 26 grudnia, ale w Polsce w sposób szczególny ................... Wigiliê, 24 grudnia.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tekst formami nieosobowymi w czasie teraŸniejszym.

Mami: A jak ............................. (obchodziæ) Wielkanoc w waszej rodzinie?
Pani Maj: Wielki Pi¹tek to dzieñ zadumy. Jest post, a wiêc nie ............................. (jeœæ) miêsa.
Mami: Tylko ryby, tak?
Pani Maj: Tak, na przyk³ad œledzie. ............................. (gotowaæ) te¿ ziemniaki w mundurkach.
Mami: To niewiele. A co potem?
Pani Maj: W Wielk¹ Sobotê ............................. (szykowaæ) œwiêconkê.
Mami: A co to takiego?
Pani Maj: Do koszyka ............................. (wk³adaæ) symboliczne pokarmy: jaja, chleb, 
 wêdlinê, sól, chrzan, ciasto, baranka, czasami czekoladowe zaj¹czki albo 
 kurczaczki. Koszyczek ............................. (dekorowaæ) bukszpanem.
Mami: Baranek, zaj¹czek, kurczaczek, koszyczek... Tak mówi¹ dzieci!
Pani Maj:  W œwiêta wszyscy jesteœmy dzieæmi! U nas nie ma ma³ych dzieci, a co 
 roku wspólnie ............................. (malowaæ) pisanki, piecze siê mazurki
 i baby.
Mami: To ciasta? Czy ciasteczka?
Pani Maj: Ciasta. Wiem, po polsku czêsto ............................. (zdrabniaæ), to pewnie 
 œmieszne dla ciebie? No, w niedzielê ............................. (robiæ) œniadanie
  wielkanocne. To oczywiœcie jajka, szynka, pasztety, chrzan, ¿urek
 z bia³¹ kie³bas¹. Stó³ ............................. (ubieraæ) na zielono, bo to ju¿ 
 wiosna. A potem lany poniedzia³ek albo œmigus-dyngus. Poszukaj sama 
 w Internecie, jak ............................. (obchodziæ) ten dzieñ, dobrze?  

15_

obchodzi siê

v

odpoczywa³o siê
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Grzyby dok³adnie umyæ i namoczyæ.Zagotowaæ wodê, dodaæ grzyby razem z wod¹, w której 
siê moczy³y i dalej gotowaæ. Pokroiæądrobno w³oszczyznê, 
cebulê przepo³owiæ i zrumieniæ bez t³uszczu. Dodaæ je do zupy, gdy grzyby s¹ ju¿ prawie miêkkie i gotowaæą jeszcze ok. 25 minut. Zupê przecedziæ.Grzyby pokroiæ i dodaæ do zupy lub u¿yæ do pierogów czy uszek. Dodaæ mas³o. Doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem. Podawaæ z kostk¹ z kaszy lub ³azankami.
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D KIERMASZ

Angela:  ...........................................................
Mami: Tak, to ja. Strasznie tu g³oœno, s³abo s³yszê.
Angela: ..................................................................................................................
Mami: Strasz-nie g³oœ-no! Poczekaj, odejdê na bok. Co tam?
Angela:  ..................................................................................................................
Mami: Dzisiaj? Nie mogê, mam spotkanie wolontariatu. Bêdziemy robiæ ozdoby, 
 no wiesz, dekoracje œwi¹teczne.
Angela: ..................................................................................................................
Mami: Ró¿nie: z masy solnej, z ciasta, z papieru. Ja poka¿ê, jak robi siê origami!
Angela: ..................................................................................................................
Mami: Potem bêdziemy sprzedawaæ je na charytatywnych kiermaszach 
 œwi¹tecznych na uczelniach i w szko³ach. Dochód przeznacza siê 
 na konkretny cel, np. zakup wózka inwalidzkiego, sprzêtu do rehabilitacji 
 czy op³acenie studiów któregoœ z podopiecznych fundacji.
Angela: ..................................................................................................................
Mami: W po³owie grudnia. Ja bêdê pomagaæ na stoisku w szkole Karola.
 i Karoliny, niez³y zbieg okolicznoœci, co?
Angela:          ..................................................................................................................
Mami:         Tak, wziê³am. Zobaczysz zdjêcia na pewno, u mnie albo na stronie!
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Æwiczenie 1
Co mówi Angela?

Æwiczenie 2
Proszê wyjaœniæ sens zaznaczonych w dialogu wyra¿eñ.

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ tabelê.

wzi¹³em                                                       

wziêliœmy

wziê³am                                                       

wziê³yœmy

 WZI¥Æ

Mami, to ty? Halo, halo!_15
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  POWTÓRZENIE
To 

jedna z najbar-
dziej znanych kolêd 

na œwiecie. Pierwszy raz 
wykonano j¹ podczas 

pasterki w 1818 r. w Austrii. 
Tekst przet³umaczono na 

oko³o 300 ró¿nych jêzyków 
i dialektów, a tekst polski 

napisano w latach 
30-tych XX w.
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Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Æwiczenie 2
Œwi¹teczne dylematy Polaków... Jak myœlisz, o co chodzi?

Æwiczenie 3
Jakie dni w Waszych krajach s¹ wolne od pracy 
i jak siê je obchodzi?

Mami ................. (wyj¹æ) z torby kartkê papieru, no¿yczki, spinacze i nitkê.
........................... (zamkn¹æ) torbê i ............................... (zacz¹æ) pracê.
Najpierw .............................. (wzi¹æ) papier. ............................ (wyci¹æ) 
kwadrat, ............................. (zgi¹æ) go na pó³ i jeszcze raz na pó³. Potem 
precyzyjnie ............................. (gi¹æ) papier na ró¿ne sposoby, a wszyscy uwa¿nie j¹ 
obserwowali. Wyszed³ piêkny ptaszek! Na koniec Mami ............................ (uci¹æ) kawa³ek nitki 
i ............................. (przypi¹æ) do ptaszka. Resztki papieru ............................. (zmi¹æ) i wyrzuci³a do kosza.  

Marek i Piotr te¿ chcieli spróbowaæ. ............................... (wyj¹æ) z toreb kartki papieru, no¿yczki, spinacze 
i nitki. ............................. (zamkn¹æ) torby i ............................. (zacz¹æ) pracê. Najpierw ........................... (wzi¹æ) 
papier. ............................. (wyci¹æ) kwadrat, ................................. (zgi¹æ) go na pó³ i jeszcze raz na pó³. Potem 
precyzyjnie ............................. (gi¹æ) papier na ró¿ne sposoby. Wysz³y ptaszki, jak na pierwszy raz ca³kiem 
niez³e. Na koniec ch³opcy .......................... (uci¹æ) po kawa³ku nitki i .......................... (przypi¹æ) do ptaszków. 
Reszki papieru ............................... (zmi¹æ) i wyrzucili do kosza.

A teraz TY!

Najpierw wyj¹³em / wyjê³am...

.................... noc, .................... noc,

.................... niesie .................... wszem.
A u .................... Matka Œwiêta
Czuwa ....................  uœmiechniêta
Nad .................... snem,
Nad ....................  snem.

.................... noc, .................... noc,

.................... od swych trzód

.................... wielce zadziwieni
Za .................... g³osem pieni
Gdzie siê spe³ni ....................,
Gdzie siê spe³ni .................... .

.................... noc, .................... noc,

.................... Bo¿y Syn,
Pan .................... majestatu
Niesie ju¿ ca³emu ....................
.................... win,
.................... win.

.................... noc, .................... noc,
Jaki¿ w .................... dzisiaj .................... .
W .................... dziecina œwiêta,
Wznosi w .................... swe r¹czêta
B³ogos³awi ....................,
B³ogos³awi .................... .

Œwiêta z rodzin¹ czy na nartach?
Tylko rodzina czy te¿ znajomi?
Gotowaæ czy zamówiæ?
Post czy miêso?
£osoœ czy karp?
Karp w wannie czy sprawiony?
Barszcz z uszkami czy grzybowa?
Choinka sztuczna czy prawdziwa?
Prezenty spontaniczne czy na ¿yczenie?
Prezenty drogie czy symboliczne?
¯yczenia poczt¹ czy SMS-em?

wyjê³a

15_
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KIEDY to siê dzia³o? GDZIE to siê zdarzy³o? CO siê sta³o?

te
ks

t 1
te

ks
t 2

te
ks

t 3

Pogoda zmieni³a siê 
nagle i

Lekcja_16
KOMUNIKACJA                                                         S£OWNICTWO                                                              GRAMATYKA                
opis sytuacji
wyra¿anie relacji czasowych

perypetie, przygody
okreœlenia czasu

spójniki - zebranie

zachwalaæ, zmagania, dziki, szkwa³, gêsia skórka, uton¹æ, dŸwigaæ, przestrzeñ, przemierzaæ, 
skaleczony, znachorka, zio³a

A  WSZYSTKO DObRE, CO SIÊ
                DObRZE KOÑCZY

PRZYGODY, 
PRZE¯YCIA, WSPOMNIENIA
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Æwiczenie 1
Proszê pos³uchaæ tekstów, a nastêpnie uzupe³niæ tabelê.

Pogoda zmieni³a siê 
nagle,

216A1
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Marta z rodzin¹ i znajomymi wybra³a siê na Mazury, ¿eby .............................................................1. 

        ..................................................................................................................................................................
        ................................................................................................................................................................. . 

Nauczycielki mówi³y studentom .........................................................................................................2. 

        ................................................................................................................................................................. .
        Ale studenci .......................................................................................................................................... .

Sytuacja w wiosce nad oceanem by³a groŸna, poniewa¿ ................................................................3. 

        ..................................................................................................................................................................
        ................................................................................................................................................................. .

wydarzyæ siê -             ....................... .......................
wyruszyæ w podró¿ -  .......................
postanowiæ -               .......................
gwa³towny -                .......................
dotrzeæ -                      .......................
ratunek -                      .......................
niesamowity -             .......................

gêsia __

1. ze strachu

4. skórka

5. w podró¿

6. w panikê

7. pogody

2. drogê 3. wysokoœci

za³amanie __
przemierzaæ __

wyruszyæ __

wpaœæ __trz¹œæ siê  __

lêk __

zdarzyæ siê

7

Æwiczenie 5
Co pasuje? 

Æwiczenie 2
Prawda czy nieprawda?

Æwiczenie 3
Proszê dokoñczyæ zdania.

Æwiczenie 4
Proszê dopisaæ synonimy. 

Æwiczenie 6
Które z utworzonych wyra¿eñĘpasuj¹ do zdjêæ?

Rodzina Marty i jej znajomi wynajêli wspólnie ¿aglówkê. 
Na Mazurach nie mo¿na ju¿ podziwiaæ dzikiej przyrody.
Pogoda zmienia³a siê stopniowo.
Marta i jej bliscy walczyli o ¿ycie. 

Studenci chcieli wykorzystaæ ³adn¹ pogodê i wybraæ siê w Tatry.
Choæ ranek by³ s³oneczny, Javier zabra³ kurtki przeciwdeszczowe.
Uwe i Mami wziêli du¿y zapas ¿ywnoœci.
Angela poœlizgnê³a siê i upad³a.

£ucja rozchorowa³a siê w górach.
Lekarz w wiosce nie wiedzia³, co robiæ.
Leki przeciwgor¹czkowe by³y nieskuteczne. 
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Æwiczenie 7
Proszê przeczytaæ tekst, a nastêpnie powiedzieæ, jakie b³êdy pope³nili studenci id¹c w góry.

Æwiczenie 8
Proszê dopisaæ brakuj¹c¹ czêœæ przygody
studentów w górach. Kto i jak ich uratowa³?

Æwiczenie 9
Proszê uzupe³niæ tabelê.

To by³o w paŸdzierniku, jesieñ by³a wyj¹tkowo piêkna tego roku, wiêc postanowiliœmy wybraæ siê 
na dwa dni w Tatry. Nauczycielki mówi³y nam, ¿ebyœmy uwa¿ali i ¿e choæ Tatry wydaj¹ siê ma³e 
w porównaniu z Alpami, to jednak s¹ to prawdziwe góry, gdzie o wypadek nietrudno. Trochê nam 
siê nie chcia³o w to wierzyæ. Przecie¿ polskie Tatry nie s¹ ani bardzo wysokie, ani zbyt rozleg³e. W 
pi¹tek po po³udniu pojechaliœmy do Zakopanego. Nastêpnego dnia nie wstaliœmy zbyt wczeœnie, 
poniewa¿ wieczorem trochê zasiedzieliœmy siê w knajpie na Krupówkach. Polskie jedzenie jest 

rewelacyjne! Ranek by³ s³oneczny i bardzo ciep³y. Angela stwierdzi³a, ¿e górskie buty, które w³aœnie kupi³a, 
nie s¹ wygodne, i ¿e skoro jest taka ³adna pogoda, to mo¿e iœæ w sanda³ach. Ja z kolei pomyœla³em, ¿e kurtki 
przeciwdeszczowe te¿ nie bêd¹ nam potrzebne i wyj¹³em je z mojego plecaka. Po co dŸwigaæ tyle rzeczy? 
Mami i Uwe przygotowali jakiœ prowiant na wycieczkê i wreszcie wyszliœmy. Przy wejœciu do Parku Naro-
dowego by³a tablica z ró¿nymi informacjami, ale sta³o tam trochê ludzi, wiêc nie chcia³o nam siê czekaæ. 
Pocz¹tkowo szliœmy przez las, potem droga prowadzi³a przez otwart¹ przestrzeñ. Widoki by³y niesamowi-
te. Podchodziliœmy do góry powoli, robiliœmy zdjêcia, odpoczywaliœmy te¿ czêsto, bo œcie¿ka by³a bardzo 
stroma. Zrobi³o siê ju¿ popo³udnie, byliœmy strasznie g³odni, bo okaza³o siê, ¿e Mami i Uwe wziêli tylko po 
ma³ej kanapce dla ka¿dego i jedn¹ tabliczkê czekolady. Dopytywaliœmy siê schodz¹cych turystów, czy do 
schroniska daleko i wszyscy nam mówili, ¿e jeszcze trochê. Kiedy weszliœmy ju¿ ca³kiem wysoko, zrobi³o 
siê zimno, nie wiadomo sk¹d nadesz³y czarne chmury i lun¹³ lodowaty deszcz. Nie spodziewaliœmy siê tak 
gwa³townej zmiany pogody. Bardzo chcieliœmy jak najszybciej dotrzeæ do schroniska, wydawa³o nam siê, 
¿e widzimy je niedaleko. Postanowiliœmy iœæ na skróty i zeszliœmy ze szlaku. Kamienie i ska³y by³y bardzo 
œliskie, Angela potyka³a siê co krok, a w koñcu upad³a i powiedzia³a, ¿e chyba z³ama³a nogê. Telefony nie 
dzia³a³y, nie by³o zasiêgu. Uwe zdecydowa³, ¿e spróbuje dojœæ sam do schroniska i sprowadziæ pomoc. 
Zostaliœmy w trójkê. Angela zaciska³a zêby z bólu, by³a bardzo blada. Mami wpad³a w panikê, p³aka³a, 
¿e ma lêk wysokoœci i ¿e chce do domu. Natomiast ja trz¹s³em siê z zimna, z g³odu, pewnie ze strachu 
te¿, i zupe³nie nie wiedzia³em, co robiæ. Uwe nie wraca³. To by³y straszne chwile. Na szczêœcie wszystko 
skoñczy³o siê dobrze, ale to ju¿ opowiem innym razem.

JECHAÆ  dok¹d? BYÆ  gdzie? WRACAÆ  sk¹d?

        +                                    nad  +                           znad +

        +                                       w  +                                              +

jezioro
morze
rzeka
ocean

jeziorem 

góry
Tatry
podró¿

         + biernik                          +                                    z / ze +
wieœ
szczyt
wyspa
pla¿a
pustynia
urlop

           do +                                             +                                              +
miasto
kraj
Afryka
Stany Zjednoczone
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po tym jak, przed   , zanim, w miêdzyczasie, najpierw, po chwili, jednoczeœnie, 
przed wielu laty, póŸniej, podczas, wczeœniej, nastêpnie, tymczasem, w koñcu,
równoczeœnie, po latach, przez ten czas, po, dawno temu, po czym

Afryki.

w³aœnie, tego dnia   , chwilê, w koñcu, przed,  
najpierw, wkrótce, zanim, za moment, ci¹gle, 
jednoczeœnie, po, potem, nied³ugo, kiedy, 
w tym czasie, póŸniej, niebawem, ostatnio,
w miêdzyczasie, wczeœniej, kiedyœ

Æwiczenie 9
Proszê uzupe³niæ tabelê.

v 

v 

Æwiczenie 2
Co pasuje?

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ tekst.

B  PRZED CZY PO? 

Pojechaliœmy do Afrykê.  ...........................
Wróci³em znad morzem.  ...........................
Schronisko sta³o na jeziorem.     ...........................
Mami by³a w szczycie.                ........................... 
Wybrali siê w górach.   ...........................
By³eœ ju¿ w urlopie?   ........................... 

Æwiczenie 10
Proszê skorygowaæ zdania.

Æwiczenie 1
Proszê uporz¹dkowaæ wyra¿enia.

PRZEDTEM                               W TYM SAMYM CZASIE                                 POTEM

niedawno
nagle
w koñcu
kiedy
wówczas
w tym momencie
wkrótce
nied³ugo

gdy
niebawem
ostatnio
wtedy
wtem
wkrótce
w³aœnie
wreszcie

......................... Angela mia³a mnóstwo spraw na g³owie. .........................  planowa³a zap³aciæ rachunki, 
ale ......................... posz³a na pocztê, wst¹pi³a do Mami oddaæ jej zeszyt. Po¿yczy³a go .........................  
i ......................... zapomina³a przynieœæ go do szko³y, a przecie¿ ......................... mia³ byæ test. U Mami 
napi³a siê herbaty i pogada³a ......................... z Karolin¹, a Mami ......................... wyszykowa³a siê do 
wyjœcia i dalej posz³y ju¿ razem. ................................. Angela regulowa³a p³atnoœci, Mami wysy³a³a listy
do Japonii. ......................... gdy kupowa³a znaczki, zadzwoni³ Javier, wiêc próbowa³a .........................  
p³aciæ i rozmawiaæ, ale ......................... przeprosi³a go, ¿e zadzwoni .......................... . ........................... 
dziewczyny chcia³y jechaæ do galerii, ale ...................................  Angela musia³a odebraæ ¿akiet z pralni. 
Mami zaœ przypomnia³a sobie, ¿e ......................... bêdzie koncert Turnaua i pobieg³a ......................... 
po bilety. Spotka³y siê na przystanku. Na tramwaj czeka³a te¿ Manuela, któr¹ pozna³y ......................... 
na kursie. ......................... mia³a wróciæ do Hiszpanii, wiêc umówi³y siê jeszcze na po¿egnaln¹ kawê. 
......................... Angela musia³a siê bardzo spieszyæ, ¿eby zd¹¿yæ oddaæ ¿elazko do naprawy i kupiæ buty. 
Mami, natomiast, szuka³a dla siebie kurtki. .........................  zakupach dziewczyny posz³y na pizzê 
i wróci³y do domu dopiero ......................... wieczorem.

Tego dnia
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oraz, albo, a    , ani, natomiast, b¹dŸ, jednak, mianowicie, czy, czyli, ni¿, wiêc, a¿

Aneta pojecha³a nad jezioro, ...................... Sylwia w Bieszczady.1. 

Masz ochotê na kawê ................... na herbatê?2. 

Mo¿emy jechaæ do Gdañska ............ do Torunia. Co wybieracie?3. 

Wybiorê tê ................................ tê ofertê, jeszcze nie wiem któr¹.4. 

Ewa zosta³a w domu, .......................... Zbyszek pojecha³ w Tatry.5. 

Zachorowa³, .................................... nie móg³ wyruszyæ w podró¿.6. 

Niestety, jest sprytniejszy ........................................................... ja.7. 

Bêdziesz robiæ tak d³ugo, ............................................ skoñczysz!8. 

Nie mam na to czasu .................................................... pieniêdzy!9. 

Nie dosta³eœ urlopu? ......................... z wyjazdu do W³och nici…10. 

Ma dom i samochód, ...................... brakuje jej jednego, ........................ szczêœcia.11. 

 W górach potrzebne s¹ dobre buty, ciep³y sweter ........................... dobry humor. 12. 

wysz³y nici = nic nie wysz³o

„Co to jest?
Nie wiem, ni to, 
ni owo…”

Æwiczenie 4
Proszê u³o¿yæ historyjki do poni¿szych obrazków.

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ zdania.

SPÓJNIKIC

SPÓJNIKI

³¹czenie

alternatywa

przeczenie

przeciwstawienie

porównanie

wyjaœnienie

wynik

natomiast

a

a,  albo, ale, ani, b¹dŸ, czy, czyli, dlatego, i, jednak, lecz, 
lub, mianowicie, natomiast    , ni, ni¿, oraz, wiêc, zaœ, zatemv   
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D  POWTÓRZENIE

ale

Nie przyjade na spotkanie bo jestem chory. Umowe przeczytalem ale jeszcze nie podpisalem. Mam juz paszport, wize i bilety. Prosze zeby Pani Pani Ewo potwierdzila hotel. Robert

Szybko siê
rozgadam...

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ tekst.

Æwiczenie 1
Proszê skorygowaæ zdania.

Æwiczenie 4
Proszê dopasowaæ zdania.

Æwiczenie 2
Proszê u³o¿yæ historyjkê do 
wybranego zdjêcia. 

Uwe przyjecha³ do Krakowa, ................. / ................ uczyæ siê polskiego. Chcia³ pos³ugiwaæ siê 
p³ynnie polskim, .................. / .................. pracowa³ w Warszawie i czêsto prowadzi³ biznesowe 
rozmowy z Polakami. ................ wybra³ siê na kurs, zna³ polski tylko ze s³uchu. Najpierw nie 
by³ pewien, ................ to dobra decyzja, ................ warto inwestowaæ tak du¿o czasu w naukê. 
Wiedzia³ ................., ¿e w wielu sytuacjach polski jest niezbêdny. ................. zna³ polski wczeœniej, 
to teraz mia³by podpisany kontrakt z du¿¹ firm¹. ................ d³u¿ej o tym myœla³, ....................... bar-
dziej by³ przekonany, .............. trzeba siê zacz¹æ uczyæ. ................ / ................ wszyscy znajomi mówili 
mu, ................ polski jest strasznie trudny, to okaza³o siê, ................. nie jest tak Ÿle. „................ bêdê 
siê uczy³ tak intensywnie, to naprawdê szybko siê rozgadam…” – stwierdzi³ Uwe.

aby, bo, choæ, czy, gdyby, je¿eli, czy, poniewa¿,
zanim, jednak, ¿eby   , ¿e, im, tym   , ¿e, chocia¿, ¿e

Chcia³a iœæ do kina, lub nie mia³a pieniêdzy.          ............
Pójdziemy do kina albo na spacer?          ............
S¹dzê, mimo ¿e powinniœmy to zrobiæ.                       ............
Bola³ j¹ z¹b i dlaczego musia³a iœæ do dentysty.         ............
Wybierzemy siê w Tatry lecz w Pieniny. Zobaczymy.   ............
Nie przysz³a, je¿eli wiedzia³a, ¿e mu na tym zale¿y.     ............
Im wiêcej czyta³, im wiêcej wiedzia³.          ............
Zrób to, zatem bêdzie za póŸno.           ............

¿eby

Sebastian musia³ nagle wyjechaæ, 
Wreszcie zrobi³a siê piêkna pogoda,
Nie zda³a tego egzaminu,
Nadesz³y œwiêta,
Nie wyjecha³by na wakacje,
Wyemigrowa³ na Zachód, 
Przygotujê jakieœ œwi¹teczne potrawy,
Zgodzi³a siê iœæ z nim na kawê,
Nie zgodzi³a siê,
Zarówno jedni,
W œwiêta nie tylko jedzenie jest wa¿ne,

1. zatem mamy wiêcej czasu dla rodziny.
2. gdyby wiedzia³, ¿e Ewa jest chora.
3. wiêc mo¿emy siê wybraæ za miasto.
4. jak i drudzy byli przeciwni tej decyzji.
5. poniewa¿ dowiedzia³ siê o œmierci ojca.
6. jednak potem ¿a³owa³a tej decyzji. 
7. lecz nie by³ tam zbyt szczêœliwy.
8. i dlatego musi powtarzaæ rok. 
9. lecz tak¿e atmosfera.
10. je¿eli bardzo chcesz.
11. mimo ¿e go nie zna³a.

3
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Æwiczenie 5
Proszê tekst SMS-a zamieniæ na oficjalnego maila. Zaznaczone przyimki proszê zamieniæ 
na formalne odpowiedniki. Proszê wstawiæ polskie znaki oraz przecinki.
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Lekcja_17
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
opowiadanie o przesz³oœci
relacjonowanie zdarzeñ

wiedza o Polsce
polityka i spo³eczeñstwo

aspekt - powtórzenie
aspekt w trybie rozkazuj¹cym

nowe s³owa

dzia³acz, przepustka, oddzia³ wojska / policji, uzbrojony, ukrywaæ siê, represje, 
obywatel, rz¹d, ³om, tryb doraŸny, przywilej

A  STAN WOJENNY

TROCHÊ HISTORII
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Æwiczenie 1
Tom pisze referat na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Proszê przeczytaæ jego 
notatki i wyjaœniæ zawarte w nich has³a.

Æwiczenie 2
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

RODZINA

przepustka zezwalająca 

na poruszanie się 

w godzinach od 22 do 6 rano 

z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy

uzbrojone oddziały wojskowe wkraczają do centrali telefonicznych na terenie całego kraju
aresztowania
nakaz aresztowania

godzina milicyjna

wstrzymanie wydawania prasy
zakaz zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych

działacz opozycyjny

cenzura

wojsko obsadza wszystkie obiekty radia i telewizji

Czy wiesz, co to jest stan wojenny?1. 

Czy wiesz, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny?2. 

Jak myœlisz, jakie ograniczenia wolnoœci poci¹ga za sob¹ stan wojenny?3. 

czołgi na ulicach miast

funkcjonariusze ZOMO 

obsadza = zajmuje

217A1

kartki na żywność
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13 grudnia 1981 roku to pamiêtna dla Polaków data. O 6.00 rano 
genera³ Jaruzelski, szef rz¹du, w radiowo-telewizyjnym przemówieniu 
poinformowa³ obywateli o wprowadzeniu stanu wojennego. Ale ju¿ 
przedtem, o godzinie 0:00 oddzia³y ZOMO rozpoczê³y ogólnokrajow¹ 
akcjê aresztowañ dzia³aczy opozycyjnych. Nie potrzebowali ju¿ na-
kazów, nikt nie mia³ prawa do obrony, drzwi wywa¿ano ³omami. 
Nieco wczeœniej, tu¿ przed pó³noc¹, uzbrojone oddzia³y wojska i milicji wkroczy³y do central 
telefonicznych na terenie ca³ego kraju. Telefony cywilne zamilk³y wszêdzie, nawet w ambasadach 
i konsulatach. W tym samym czasie ¿o³nierze obsadzili wszystkie stacje radiowe i telewizyjne. 
Na ulicach wiêkszych miast pojawi³y siê czo³gi i wozy pancerne. W³adza dzia³a³a z zaskoczenia, ¿eby 
zdezorientowaæ spo³eczeñstwo, ¿eby nikt nie zd¹¿y³ siê zbuntowaæ przeciw ograniczeniu wolnoœci. 

„Ojczyzna nasza znalaz³a siê nad przepaœci¹” – mówi³ w swoim przemówieniu genera³, t³umacz¹c 
tak drastyczne ograniczenia swobód obywatelskich jak wprowadzenie godziny milicyjnej, zakazu 
zmiany miejsca pobytu bez zgody w³adz, zakazu zgromadzeñ publicznych, a nawet organizowania im-
prez artystycznych czy sportowych bez zezwolenia. Do odwo³ania zamkniêto szko³y. Jedyny wyj¹tek 
od zakazu gromadzenia siê mia³y stanowiæ nabo¿eñstwa w koœcio³ach i obrz¹dki religijne. Genera³ 
poinformowa³ tak¿e o wstrzymaniu wydawania prasy, wszelkich publikacji, biuletynów informacyjnych 
i o koniecznoœci jawnej cenzury prywatnej korespondencji. Nakazem chwili Jaruzelski t³umaczy³ za-
wieszenie dzia³alnoœci wielu dotychczas legalnych organizacji robotniczych, studenckich, literackich, 
artystycznych czy dziennikarskich. Polacy dowiedzieli siê równie¿, ¿e w czasie stanu wojennego s¹d 
mo¿e w trybie doraŸnym skazaæ oskar¿onego na karê œmierci. 

Nic dziwnego, ¿e reakcj¹ na wprowadzenie stanu wojennego pocz¹tkowo by³y strajki i demonstracje. 
Do najg³oœniejszych nale¿¹ te w Stoczni Gdañskiej, w Hucie im. Lenina w Krakowie oraz w kopalni 
„Wujek”, gdzie podczas pacyfikacji zastrzelono dziewiêciu górników. Przez Polskê przesz³a fala repre-
sji. Po brutalnych akcjach ZOMO ludzie próbowali innych form oporu, by zademonstrowaæ niezgodê 
na now¹ rzeczywistoœæ.  

Wprowadzenie stanu wojennego to jedno z najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych 
wydarzeñ we wspó³czesnej historii Polski. Wci¹¿ powraca kwestia, czy podjêta przez genera³a Jaru-
zelskiego decyzja uratowa³a Polskê przed sowieck¹ interwencj¹, czy te¿ jej faktycznym celem by³o 
sterroryzowanie spo³eczeñstwa, zniszczenie „Solidarnoœci” i utrzymanie w³adzy przez komunistów.

wojskowy
oczywisty
wolnoœæ
wstrzymaæ
bez zezwolenia
wyj¹tek

Æwiczenie 3
Prawda czy nieprawda?

Æwiczenie 4
Proszê po³¹czyæ synonimy.

Æwiczenie 5
Proszê po³¹czyæ antonimy.
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13 grudnia 1981r. to wa¿na data w historii Polski.
O stanie wojennym poinformowa³ Polaków szef rz¹du.
ZOMO zaczê³o akcjê aresztowañ o pó³nocy.
Telefony cywilne dzia³a³y tylko w ambasadach i konsulatach.
Stacje radiowe i telewizyjne by³y nadal w rêkach cywilnych.
Zakaz zgromadzeñ publicznych nie dotyczy³ koœcio³ów.
Imprezy sportowe mog³y byæ organizowane tylko za zezwoleniem w³adz.
Wiele organizacji nie mog³o kontynuowaæ swej dzia³alnoœci.
Po og³oszeniu stanu wojennego nikt ju¿ nie strajkowa³.

ceremonia
wstrzymanie czegoœ
zgoda
pamiêtny
odwo³anie czegoœ
dotychczas
bunt
swoboda

zezwolenie
do tego momentu
obrz¹dek
uniewa¿nienie czegoœ
wolnoœæ
zawieszenie czegoœ
niezapomniany
protest

za zezwoleniem
niewola
uruchomiæ
kontrowersyjny 
regu³a
cywilny

v
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1.   Gdy telefony nie dzia³a³y, Edward czu³ siê:
  odciêty od œwiata   
  kompletnie g³uchy 
  œwiatowym cz³owiekiem

2.   Edward mia³ wiele kontaktów zagranicznych 
      ze wzglêdu na: 
 rodzinne podró¿e  
 swoj¹ profesjê 
 zawód mi³osny

3.   O beznadziejnej rzeczywistoœci przypomina³:
 pracownik telekomunikacji 
 g³os ¿ony  
 automatyczny komunikat w telefonie

4.  M¹¿ Ireny zosta³ aresztowany za roznoszenie:
 plotek    
 reklam  
 nielegalnych pism

5.  Dzieci Ireny pomaga³y jej: 
 przetrwaæ trudne chwile  
 nakrywaæ do sto³u      
 przygotowywaæ prezenty

6.   Marek zosta³ milicjantem, bo:
 lubi³ strzelaæ   
  nie chcia³ byæ górnikiem  
 dziêki temu mia³ dodatkowe 
     kartki na ¿ywnoœæ i inne przywileje

7.   Marek siedzia³ w wiêzieniu, poniewa¿:
  strzela³ do Micha³a  
  nie chcia³ braæ udzia³u 
                w pacyfikacji strajku 
  za³atwia³ coœ nielegalnie

8.   Tadeusz wspomina, ¿e koœció³ by³ 
      wa¿nym miejscem, bo:
 tam ukrywano ludzi 
 tam robiono demonstracje 
 to by³ punkt kontaktowy

9.   W fabryce Anny mówi³o siê: 
 pracuj jak w¹¿  
 pracuj jak lis  
 pracuj jak ¿ó³w

10.   Piotrek malowa³ na murach:
 oporniki   
 nielegalne napisy 
 artystyczne graffiti

11.   Andrzej opowiada, ¿e na zdjêciu:
 by³ znajomy z grup¹ ¿o³nierzy        
 by³a grupa ¿o³nierzy w Moskwie 
 by³ czo³g i symboliczny napis

pamiêtna data    
telefony zamilk³y  
dzia³aæ z zaskoczenia  
ograniczenie wolnoœci  
znaleŸæ siê nad przepaœci¹  
bez zezwolenia         
do odwo³ania   
nakaz chwili   
utrzymaæ w³adzê  

Æwiczenie 6
Co to znaczy?

Æwiczenie 8
Proszê pos³uchaæ rozmów, które Tom przeprowadzi³ z ró¿nymi ludŸmi, przygotowuj¹c siê do napisania referatu
o stanie wojennym i zdecydowaæ, która odpowiedŸ jest poprawna.

Æwiczenie 7
Proszê odpowiedzieæ na pytania.
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tekst 1

tekst 2

tekst 3

tekst 4

tekst 5

tekst 6

tekst 7

Kto, kiedy i jak og³osi³ stan wojenny w Polsce?1. 

Jakie trzy akcje wojsko i milicja przeprowadzi³y 2. 

        w nocy z 12 na 13 grudnia?
Dlaczego w³adze PRL-u dzia³a³y z zaskoczenia?3. 

Jakie ograniczenia wolnoœci obywatelskiej 4. 

        wprowadzi³ stan wojenny?
Czy Polacy poddali siê nowym prawom bez oporu?5. 

Jaka kwestia powraca wci¹¿ w dyskusjach 6. 

        o stanie wojennym?

v   
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Edward 
Dla mnie najgorsza by³a g³ucha ............... w telefonie – kompletne odciêcie od œwiata. Czêœæ 
mojej rodziny mieszka³a za ........................ . Ja, jako muzyk, mia³em wiele kontaktów zawo-
dowych poza ......................... . Wszystko siê nagle urwa³o. A potem, gdy telekomunikacja znów 
.........................., irytuj¹cy bezbarwny g³os kobiecy powtarzaj¹cy .................... informacjê: „roz-
mowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana…” wci¹¿ przypomina³ nam o otaczaj¹cej nas beznadziei.

Irena
Mojego mê¿a ........................ za kolporta¿ ulotek i podziemnej prasy zaraz na pocz¹tku stanu wojennego – 
to siê nazywa³o, ¿e jest ............................... . Zosta³am sama z dzieæmi. To dziwne, ale w³aœnie one pomog³y 
mi przetrwaæ ten najtrudniejszy ................................. . By³y dumne, ¿e ojciec siedzi za ............................... 
i PRAWDÊ! Choæ bardzo za nim têskni³y zachowywa³y siê tak, jakby by³ z nami. 
Na stole, przy .............................., zawsze sta³o nakrycie dla taty, nikt nie móg³ usi¹œæ na jego krzeœle. 
A pod ............................... le¿a³ prezent dla „Najukochañszego Tatusia”.

Marek
Siedzia³em za ........................, bo nie strzela³em do Micha³a. Chodziliœmy do jednej ............................., 
potem on poszed³ jak jego ojciec i dziadek na ........................, a ja do milicji. Wiadomo, ........................ 
by³o, dodatkowe kartki by³y i specjalne sklepy. Wszystko mo¿na by³o ............................. . Ale kiedy nas 
pos³ali do pacyfikacji strajku w ........................ „Wujek”, opamiêta³em siê! Tam by³ Micha³, tam byli inni 
znajomi, ........................ . Nigdy nie ¿a³owa³em tej decyzji, przynajmniej teraz mogê spokojnie ludziom 
.............................. w oczy. 

Tadeusz
W pierwszych dniach stanu wojennego ............................. siê tylko informacje: kogo internowano, kogo 
pobito, kto siê ............................., kto planuje demonstracjê... Telefony nie dzia³a³y, godzina milicyjna 
i ........................ zgromadzeñ utrudnia³y kontakty. O dziwo, istnia³o jedno ........................, gdzie ludzie 
mogli siê nadal licznie zbieraæ – ........................ . Tam w³aœnie czêsto by³ punkt kontaktowy, tam zrozpa-
czone matki, ¿ony, ................................. zostawia³y wieœci o zabranych noc¹ bliskich. Tam wszyscy szukali 
.............................., nadziei... Tam wci¹¿ mogli byæ solidarni!

Anna
Za noszenie ................................ Solidarnoœci grozi³y powa¿ne konsekwencje, wiêc ludzie zaczêli nosiæ 
na ............................ oporniki, wie pan, rezystory, i choæ tak chcieli zamanifestowaæ swój ......................... 
wobec polityki w³adz. A w naszej fabryce mówi³o siê: pracuj ........................ ¿ó³w albo jak œlimak i to te¿ 
by³ nowy sposób na ........................ .  

Piotrek
Ja mia³em ........................ zaledwie 14 lat, ale biega³em z kolegami i ............................., gdzie siê da³o - na 
murach, na p³otach ............................................ znak oporu V – czyli Victoria. Czasem siê uda³o wypisaæ 
wielkimi literami ........................: „Zima wasza - wiosna nasza”. Dobrze, ¿e mama nie wiedzia³a nic o tej 
mojej patriotyczno-artystycznej ..................................... .

Andrzej
Znajomy pokaza³ mi zdjêcie. Na pierwszym planie ........................ i grupa ¿o³nierzy, w tle Kino Moskwa, 
a na nim .................................. napis CZAS APOKALIPSY - nic dodaæ, nic uj¹æ.

Æwiczenie 10
Proszê opisaæ jakieœ wa¿ne wydarzenie z historii w³asnego kraju.

Æwiczenie 9
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.
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Kto, kiedy i jak og³osi³ stan wojenny w Polsce?1. 

Jakie trzy akcje wojsko i milicja przeprowadzi³y 2. 

        w nocy z 12 na 13 grudnia?
Dlaczego w³adze PRL-u dzia³a³y z zaskoczenia?3. 

Jakie ograniczenia wolnoœci obywatelskiej 4. 

        wprowadzi³ stan wojenny?
Czy Polacy poddali siê nowym prawom bez oporu?5. 

Jaka kwestia powraca wci¹¿ w dyskusjach 6. 

        o stanie wojennym?
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ tekst.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ powy¿sz¹ tabelê zasadami u¿ycia i okreœleniami czasu.

v
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_17 Pamiêtam pierwszy dzieñ stanu wojennego, mia³am wtedy 10 lat. To by³a niedziela. Zwykle 
w niedzielê .................................. samochodem do babci i u niej ..................................  rodziny obiad, 
ale tego dnia nie ..................................  nigdzie, a obiad .....................................  sami w domu. Nie 
......................................  te¿ na spacer, choæ na spacery ..................................  codziennie. Wieczo-
rami w weekendy rodzice czêsto .................................. ze znajomymi, tego dnia nie .........................
..............  z nikim. Nikt nie .................................. do nas ani te¿ nie .................................., bo telefony 
nie dzia³a³y. Po trzynastym grudnia przez dwa czy trzy tygodnie nie  .................................. (my) do 
szko³y, ale jakoœ nikt siê nie cieszy³. Rodzice nie pozwalali nam chodziæ na sanki ani biegaæ zbyt 
daleko od domu. Wszyscy byli ponurzy i zatroskani. 

rutyna, moment, czynnoœæ jednorazowa, czynnoœæ powtarzaj¹ca siê   , brak rezultatu,
chronologiczne, niezakoñczona, równoczesne, czynnoœæ zakoñczona, trwanie

najpierw, codziennie   , raz dziennie, nagle, ca³¹ noc, natychmiast, zwykle, wreszcie, 
czêsto, pewnego razu, rzadko, w koñcu, od… do…, ca³y miesi¹c, przez tydzieñ, 
trzy godziny, minutê, d³ugo, do dziœ, jednoczeœnie, dawniej   , raz na rok, co godzinê, 
w pewnej chwili, przez rok, 

jeŸdziliœmy

ASPEKT CZASOWNIKA

ASPEKT  NIEDOKONANY ASPEKT DOKONANY

• proces zachodz¹cy w czasie 
   .............................., ...............................

• ...............................................................
• czynnoœæ .............................................

• ..............................................................

• akcje ....................................................

         • .............................................................. 

         • ..............................................................
         • ..............................................................

         • rezultat

         • akcje ....................................................

.........................., ............................., co tydzieñ

........................, raz na miesi¹c, .......................
przez godzinê, ........................, .........................
ca³y dzieñ, ..........................., ............................
......................., ....................., dwa dni, tydzieñ
............................, od poniedzia³ku do soboty, 
........................, do wtorku

zawsze, ....................., .......................
czasem, ........................
........................
........................, krótko
równoczeœnie, ........................

nareszcie, ..........................., .........................
........................., .........................
w pewnym momencie, .........................
........................, pewnego dnia
........................, potem
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czynnoœæ powtarzaj¹ca siê

codziennie

dawniej
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Karol:    Mamo, nie ..................... dziœ 
    naleœników, ................... pierogi!
Pani Maj:  Zgoda, ale ty ........................ mi, 
    co by³o w szkole. 
Karol:    Nic ciekawego. Aha, ................. 
    z historii i dosta³em pi¹tkê.

Mami:    W³aœnie skoñczy³am malowaæ 
    ten pejza¿. Chcesz ……......………?
Karolina:   Pewnie, ¿e chcê! Poka¿! Ojej, 
    Mami, jesteœ prawdziw¹ artystk¹!

Pani Maj:  Nigdzie nie mogê ……........……… 
    moich rêkawiczek. Mo¿e ty je 
    gdzieœ ……….............……?
Karolina:   Nie, nie …………...............…. ich. 
    Pewnie znowu zgubi³aœ.
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Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ zdania w czasie przesz³ym.

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ dialogi czasownikami z æwiczenia 4 w odpowiedniej formie oraz innymi pasuj¹cymi do tekstu.

Piotr zazwyczaj ................................. 1. (odwiedzaæ / odwiedziæ) rodziców w niedzielê.
Dawniej ludzie .................................. 2. (pisaæ / napisaæ) listy, a teraz ju¿ tylko maile. 
Kiedy Tadeusz ................................. 3. (s³yszeæ / us³yszeæ) wieœci o stanie wojennym,           

 ......................... (rozumieæ / zrozumieæ), ¿e pañstwo wypowiedzia³o wojnê swoim obywatelom.
Irena ................................. 4. (zarabiaæ / zarobiæ) na ¿ycie prac¹ w fabryce, a jednoczeœnie 

        ................................. (uczyæ siê / nauczyæ siê) w liceum wieczorowym.
Monika zawsze ................................. 5. (gubiæ / zgubiæ) rêkawiczki, nic dziwnego, ¿e wczoraj te¿ 

        ................................. (gubiæ / zgubiæ).
Dlaczego pan jeszcze tego nie ................................. 6. (koñczyæ / skoñczyæ)? 
Proszê natychmiast to ................................. 7. (robiæ / zrobiæ)!
(on) ................................. 8. (liczyæ / policzyæ) i ................................. (rysowaæ / narysowaæ) ca³y    

 wieczór, ale projekt nie by³ jeszcze gotowy.
Co miesi¹c wszyscy ................................. 9. (dostawaæ / dostaæ) kartki na ¿ywnoœæ. 
Tomku, nareszcie ................................. 10. (wracaæ / wróciæ)! Dlaczego nie .................................         

 (dzwoniæ / zadzwoniæ) tak d³ugo?!

Uwaga! W trybie rozkazuj¹cym 
po przeczeniu u¿ywamy zwykle 
aspektu niedokonanego.
Nie mów Ÿle o smokach!

Pani Maj:    Karolu, nie .................  tego tutaj! 
      ......................  to tam! 
Karol:      Mamo, nie .................. tak 
      g³oœno, tata œpi.
Pani Maj:    Naprawdê? Œpi? Nawet nie 
      zauwa¿y³am, kiedy .................. z pracy.
Karol:      Godzinê temu. ..........................., ¿e jest 
      bardzo zmêczony, .....................
      prysznic i ......................... spaæ.

Karolina:    Karol, nie ................. mojego laptopa 
      bez pytania! 
Karol:      Ojej, przepraszam. Nie by³o ciê w domu, 
      a ja chcia³em przygotowaæ prezentacjê 
      na jutro. Mogê?
Karolina:     No, dobrze.  .................. go sobie teraz, 
      tylko od³ó¿ potem na miejsce!

odwiedza³

mówiæ                                                       

odpowiadaæ
braæ
k³aœæ
widzieæ

znajdowaæ

powiedzieæ
opowiedzieæ

po³o¿yæ

obejrzeæ

 CZASOWNIKI NIEDOKONANE CZASOWNIKI DOKONANE
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Ania:   Kto to pisa³!? 
  Same bzdury!
Aneta:  Faktycznie!

Kelner:  Pañstwo ju¿ zamawiali?
Klient:  Tak, zamawialiœmy ju¿ 
  u pana kolegi.

Mami:     Wychodzisz?
Karolina:    Mówi³am ci przecie¿ wczoraj, ¿e…
Mami:     Dlaczego „mówi³am”, a nie 
     „powiedzia³am” – przecie¿ tylko raz?
Karolina:    Hm, nie wiem, ale tak jest.

Iwona:     Tom, ogl¹da³eœ ju¿ ten film?
Tom:     Nie, nie ogl¹da³em.

Sekretarka:     Mam chyba nieaktualny adres Angeli Brown, przesy³ka do niej nie dosz³a.
Sylwia:         Mo¿liwe. Angela siê przeprowadza³a, bo nie mog³a wytrzymaæ z s¹siadami.

DIALOG_1 DIALOG_2

DIALOG_3

DIALOG_5

DIALOG_4

C  ASPEKT INACZEJ

D  ŒWIAT POLITYKI

Uwaga!
W niektórych sytuacjach typowych dla aspektu dokonanego, pojawia siê aspekt niedokonany, 
zw³aszcza w czasownikach zwi¹zanych z mówieniem, referowaniem itd.,
np.: mówi³am ci o tym wczoraj, pisa³am wam o tym w zesz³ym tygodniu, rozmawialiœmy ju¿ na ten temat

Zwykle aspektu niedokonanego u¿ywamy, gdy pytamy o ogólne doœwiadczenia, 
np.: czyta³eœ kiedyœ, ogl¹da³eœ ju¿, widzia³eœ kiedykolwiek…

W jêzyku potocznym mo¿emy siê czasem spotkaæ z zastêpowaniem formy dokonanej 
niedokonan¹ (dialog 4 i 5).

Kto1.  projektowa³ / zaprojektowa³ ten dom!? Wygl¹da strasznie!
Nie 2. czyta³am / przeczyta³am ¿adnej ksi¹¿ki Kapuœciñskiego. Mo¿esz mi coœ po¿yczyæ?
Czyta³eœ / przeczyta³eœ3.  ju¿ tê ksi¹¿kê? Muszê j¹ jutro oddaæ do biblioteki.
Zwiedza³eœ / zwiedzi³eœ4.  kiedyœ Pary¿?
Próbowa³ / spróbowa³5.  pan kiedyœ korzystaæ z naszej internetowej platformy do samodzielnej 

        nauki?
Ogl¹da³eœ / obejrza³eœ6.  najnowszy spektakl w Teatrze Stu?
Wreszcie7.  jad³am / zjad³am bigos. Nie jest z³y, choæ spodziewa³am siê innego smaku.
Jeœli 8. ogl¹da³eœ / obejrza³eœ ju¿ ten film, oddaj go proszê Sylwii.
le siê czujê! Chyba 9. jad³am / zjad³am coœ nieœwie¿ego.
Widzia³eœ / zobaczy³eœ10.  wczoraj w wiadomoœciach naszego dyrektora?

„Nie polityka powinna 
rz¹dziæ ludŸmi, lecz 
ludzie polityk¹”.
Napoleon Bonaparte

Æwiczenie 1
Co pasuje? Proszê uwzglêdniæ normê potoczn¹.

Æwiczenie 1
Co to znaczy?

partia polityczna, wybory, elektorat, œwiadomy wyborca, kampania wyborcza, 
cisza wyborcza, kandydat, sonda¿, prawica, lewica, „kie³basa wyborcza”, 
obietnice wyborcze, kadencja
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E  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tekst programu wyborczego pani Anny Wojciechowskiej. 

Æwiczenie 4
Korzystaj¹c z wiadomoœci z Internetu, 
proszê opisaæ g³ówne si³y polityczne w Polsce.

rozwoju  Tro
c

h
ê

 h
isto

rii | Œ
w

ia
t p

o
lity

k
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Chcia³by pan us³yszeæ, jak wygl¹da³o nasze codzienne ¿ycie w czasie komunizmu? No, có¿. Nie by³o ³atwo. 
…………………….. o pi¹tej rano, bo o szóstej ................................. pracê w fabryce. Kiedy …………………….. 
z domu, dzieci jeszcze spa³y. Nawet …………………….. specjaln¹ przepustkê, ¿eby dojœæ do pracy, bo do 6.00 
by³a jeszcze godzina milicyjna. Do domu …………………….. przed trzeci¹, niby wczeœnie, ale co z tego, kiedy 
trzeba by³o godzinami …………………….. w kolejkach w sklepie, ¿eby …………………….. cokolwiek. Oj, ciê¿ko 
by³o wtedy …………………….. jakiœ obiad.  Wie pan, ludzie wymyœlali nawet ró¿ne przepisy kulinarne „Jak 
…………………….. coœ z niczego?”. Raz s¹siadka …………………….. mi przepis na ciasto bez mas³a, bez jajek 
i bez m¹ki! To by³a szarlotka, czyli jab³ka zapiekane na chlebie.  Ale nie tylko z jedzeniem by³o tak marnie. Ca³y 
dzieñ cz³owiek …………………….. za czymœ po mieœcie, a to chcia³am …………………….. buty na specjalny 
talon, a to papier toaletowy te¿ na talony.  Ale có¿, talony by³y, tylko towarów brakowa³o. Wieczorem to ju¿ nie 
…………………….. ochoty na nic! Nawet telewizji nie …………………….. . Zreszt¹, po co? I tak by³ tylko jeden 
program, a w nim komunistyczna propaganda. 

Proszê uzupe³niæ tekst.

bezpieczna, rozwoju    , istotne, kandydaturê, wiele,     
segregacjê, kadencji, fundusze, Wyborcy, przed, œcie¿ek

Anna Wojciechowska
Pose³ na Sejm RP

Szanowni Pañstwo, Drodzy ...........................!
   Przez cztery lata pracowa³am jako pose³ na rzecz naszego 
miasta i ........................... naszego regionu. W poprzedniej 
........................... uda³o siê zrealizowaæ ........................... pro-
jektów. Rz¹d zapewni³ nam œrodki finansowe na system ochro-
ny ........................... powodzi¹. Sejm przekaza³ nam dodatkowe 
........................... na budowê obwodnicy wokó³ naszego miasta  
i kilku innych miejscowoœci. Jednak do zrobienia wci¹¿ jest 
du¿o.
Po pierwsze: musimy zadbaæ, by szko³a naszych dzieci by³a 
............................ . Sama jestem matk¹, wiêc wiem, jak
........................... jest to zadanie.
Po drugie: musimy zabiegaæ o dofinansowanie modernizacji 
infrastruktury drogowej i kolejowej naszego regionu. W czasie 
mojej kadencji chcia³abym te¿ postaraæ siê o zwiêkszenie 
wydatków na budowê nowych ........................... rowerowych 
w naszym mieœcie.
Po trzecie:  powinniœmy zatroszczyæ siê o œrodowisko. Wci¹¿ 
brakuje pojemników do sortowania odpadów. Nale¿y umo¿liwiæ 
...........................  œmieci mieszkañcom wszystkich miejscowoœci 
w naszym regionie. 
Dziœ proszê o Pañstwa g³os na moj¹ .......................................... 
i gwarantujê, ¿e jeœli ponownie zostanê pos³em, bêdê walczyæ   
o cele, które sobie postawi³am. obiecujê tak¿e godnie i w spo-
sób odpowiedzialny reprezentowaæ Pañstwa w Sejmie.

    Z wyrazami szacunku   
    Anna Wojciechowska

    kandydat do Sejmu RP

Æwiczenie 3
Proszê po³¹czyæ synonimy. 

wybory
wyborcy
zobowi¹zanie
modernizacja 
sortowanie
finanse
zadbaæ

fundusze
obietnica 
unowoczeœnienie
g³osowanie 
zatroszczyæ siê
elektorat
segregacja

zaczyna³am

v
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Królik doœwiadczalny to ktoœ:  1.             
              na kim robi siê doœwiadczenia                  doœwiadczony                  œwiadomy

Kogut mówimy o mê¿czyŸnie, który:  2.   
              wczeœnie wstaje                 piêknie œpiewa                 jest kobieciarzem

- O kurczê! Mówi ktoœ, kto jest:3. 

              zdenerwowany                               szczêœliwy                 smutny

Kura domowa to osoba, która:4. 

              zajmuje siê tylko domem                 buduje domy                 handluje domami

Gêsiego to znaczy iœæ:5. 

              chaotyczn¹ grup¹                  jeden za drugim   wolno

Œwiñski blondyn ma w³osy:6. 

              farbowane                  bardzo jasne                 bardzo twarde

Œwiêta krowa to ktoœ, kto uwa¿a siê za:7. 

              honorowego                  cierpliwego                 wyj¹tkowego

Barania g³owa to ktoœ:8. 

              g³upi                   m¹dry                  odpowiedzialny

.....krowa, .....osio³, .....œwinia, .....kurczê/kurczak, .....byk, .....baran, .....królik, .....gêœ, .....koza, 
                                                                   .....indyk, .....kura, .....koñ, .....owca, .....kogut, .....kaczka

Lekcja_18
KOMUNIKACJA                                        S£OWNICTWO                                                                                GRAMATYKA                
mówienie o przysz³oœci
opis

nazwy zwierz¹t
idiomy

odmiana rzeczowników typu „zwierzê”
rekcja liczebników, daty - powtórzenie

hodowaæ, Ÿród³o, bajka, mora³, ga³¹Ÿ, pióro, dziób, chwaliæ, ciêcia bud¿etowe

A  DOMOWE 

KRÓLESTWO 
ZWIERZ¥T
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nowe s³owa

Æwiczenie 1
Jakie znasz nazwy zwierz¹t?

Æwiczenie 2
Jakie to zwierzê?

Æwiczenie 4
Co pasuje?

Æwiczenie 3
W jakim celu ludzie hoduj¹ te zwierzêta?

ZWIERZÊTA HODOWLANE

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15.

15
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baran   , ryba, mysz, koñ, osio³, mrówka, 
wilk, paw, ¿ó³w, kura, zaj¹c, ptaszek, lis

Æwiczenie 4
Proszê uporz¹dkowaæ bajkê o kruku i lisie.

A  DOMOWE 

B  DZIKIE 

v 

v 

Æwiczenie 1
Proszê podpisaæ rysunki.

Æwiczenie 2
Gdzie ¿yj¹ te zwierzêta? Proszê u¿ywaæ liczby mnogiej.

Æwiczenie 3
Czy znasz jakieœ bajki, baœnie czy filmy, których 
bohaterami s¹ zwierzêta?

1. motyl, 2. je¿, 3. mysz, 4. szczur, 5. rak, 6. komar, 
7. kruk, 8. œlimak, 9. niedŸwiedŸ, 10. ¿aba, 11. dzik, 
12. mrówka, 13. wilk, 14. zaj¹c, 15. mucha, 16. lis,
17. sowa, 18. kret   , 19. jeleñ, 20. wiewiórka

Motyle ¿yj¹ przede wszystkim na ³¹ce.

Lis by³ bardzo g³odny, bo ca³y dzieñ nic nie jad³.
„Bywa czêsto zwiedzionym,
-„Jakie masz piêkne oczy, jakie b³yszcz¹ce pióra!”
W koñcu lis zapyta³, czy kruk ma równie piêkny g³os.
Na ga³êzi siedzia³ kruk z kawa³kiem sera w dziobie.
Jaki mora³ z tej bajki?
Kruk by³ bardzo zadowolony z pochwa³.
kto lubi byæ chwalonym”.
Lis zacz¹³ chwaliæ kruka.
Ser wypad³ mu z dzioba, a lis go porwa³ i uciek³.
Podniós³ g³owê do góry i spojrza³ na drzewo.  
Kruk otworzy³ dziób, ¿eby zaœpiewaæ.

1

2

Æwiczenie 5
Co pasuje? Co to znaczy?

iœæ jak stado ......................

silny jak ........................

zdrów jak ..........................

biedny jak ......................... koœcielna

uparty jak .........................

chytry jak .........................

pracowity jak ........................

g³odny jak ..........................

Iœæ jak stado baranów: biernie, bezmyœlnie lub bez³adnie. 
Np. Turyœci szli w góry jak stado baranów, nie patrz¹c 
na szlak.

dumny jak ...........................

jeœæ jak ...............................

spaæ jak .........................

pisaæ jak ........................ pazurem

wolno jak ............................  

baranów
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Mog¹ byæ domowe lub dzikie. Maj¹ cztery ³apy, pazury, 
ogon, w¹sy. S¹ jednobarwne, prêgowane lub ³aciate. 
Lubi¹ spaæ, leniuchowaæ i mruczeæ. W ksi¹¿kach jedz¹ 
myszy i pij¹ mleko, w rzeczywistoœci dajemy im gotowe jedzenie 
z puszki albo such¹ karmê. Zwykle chodz¹  w³asnymi drogami, 
a w bajkach czasem w butach...

uœwiniæ siê
je¿yæ siê
myszkowaæ
chomikowaæ
psioczyæ
byczyæ siê
papugowaæ
ma³powaæ
zbaranieæ
szarogêsiæ siê
œlimaczyæ siê

szukaæ
zdziwiæ siê, zg³upieæ
odpoczywaæ, leniuchowaæ
ci¹gn¹æ siê bardzo wolno
rz¹dziæ siê samowolnie
narzekaæ, z³orzeczyæ
byæ nieufnym i nieprzystêpnym
byæ brudnym
naœladowaæ, robiæ to samo
magazynowaæ
powtarzaæ

C  EGZOTYCZNE

Æwiczenie 3
Proszê opisaæ kilka zwierz¹t, tak aby inni zgadli, o jakie zwierzêta chodzi.

Æwiczenie 4
Co pasuje?

Æwiczenie 1
Proszê podpisaæ fotografie.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

lew, tygrys, skorpion, papuga, w¹¿, ¿yrafa, s³oñ, 
wielb³¹d   , foka, ma³pa, krokodyl, nosoro¿ec

By³o 15   ............... boa, teraz zosta³y tylko 2 .................. 1. (w¹¿).

By³o 9  ........................, s¹ 4          ........................ 2. (niedŸwiedŸ).
By³o 5  ........................, zosta³y 4  ........................ 3. (s³oñ).
By³o 11  ........................, s¹ 2  ........................ 4. (struœ).
By³o 7  ........................, zosta³y 3 ........................ 5. (lew).
By³o 8  ........................, s¹ 2  ........................ 6. (tygrys).
By³o 6  ........................, zosta³y 4  ........................ 7. (orze³).
By³o 25  ........................, s¹ 2  ........................ 8. (papuga).
By³o 10  ........................, s¹ 3  ........................ 9. (ma³pa).
By³o 12  ........................, s¹ 4  ........................ 10. (¿yrafa).

W pewnym mieœcie by³ piêkny ogród zoologiczny. Niestety, z powodu ciêæ 
bud¿etowych, dyrektor musia³ sprzedaæ czêœæ zwierz¹t. I tak wczeœniej:
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Chcia³em mieæ jakieœ zwierzê, ale bojê siê, ¿e moi rodzice 
nie zaakceptuj¹ zwierzêcia w domu. Jasne, musia³bym dawaæ jeœæ 
temu zwierzêciu itp., a ze zwierzêciem typu pies trzeba codziennie 
wychodziæ. Ale to niewa¿ne, ja tak bardzo marzê o w³asnym 
zwierzêciu!

Wszyscy

Psy, koty, chomiki to ..................... domowe 1. (zwierzê).
Dzieñ dobry ................................................. 2. (dziewczê).
Czytam o dawnych ......................................... 3. (ksi¹¿ê).
Kura spaceruje z ............................................ 4. (kurczê).
Moja kotka ma teraz ........................................ 5. (kociê).
Daj jeœæ ........................................................ 6. (szczeniê).
Nie ma ................................. w tym gnieŸdzie 7. (pisklê).
Opiekujemy siê ................................................. 8. (cielê).
Mamy m³ode ................................................... 9. (jagniê).

Pomagamy tym ............................................... 10. (Ÿrebiê).

W domu mamy zwierzêta, ale ja nienawidzê zwierz¹t. Nie zajmujê 
siê zwierzêtami, bo po prostu nie ufam zwierzêtom. Mój brat 
mówi o naszych zwierzêtach ca³y czas – nie rozumiem go.

zwierzêta 
MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

WO£ACZ

MIEJSCOWNIK

l. pojedyncza    l. mnoga

zwierzê      zwierzêta

D  KOCIÊTA
 W DObRE RÊCEÆwiczenie 1

Na podstawie tekstów proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ (tylko l. mn.).

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ, a nastêpnie odpowiedzieæ na pytania.

nic, nikt, wszystko, wszyscy   , wszystkie, 
ka¿dy, ka¿da, ka¿de, ca³y, ca³a, ¿aden, ¿adna

................................. ludzie kochaj¹ zwierzêta?1. 

........................ starsza pani ma kota albo psa?2. 

..................................... kobiety boj¹ siê myszy?3. 

............... pies nie powinien byæ na ³añcuchu?4. 

...........................  nie rozumie mowy zwierz¹t?5. 

.................  jedno, jaki bêdzie œwiat za 100 lat?6. 

Ryba .............................................. nie rozumie?7. 

Dla emerytów ich zwierzêta to ............. œwiat?8. 

..................  dziecko powinno odwiedziæ ZOO?9. 

..........................  kobieta nie mo¿e nosiæ futra?10. 

.....................................  Polska czyta dzieciom?11. 

..........................  ptaszek swój ogonek chwali?12. 
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E  HOROSKOPY
Angela: Co czytasz?
Mami:  „Metro”. Tyle siê dzieje codziennie!
Angela:  Ale w wiêkszoœci to z³e albo tragiczne informacje. „Z³a wiadomoœæ to dobra    
 wiadomoœæ”, tak? Przeczytaj mi horoskop, jest na koñcu.
Mami: A spod jakiego znaku jesteœ?
Angela:  Urodzi³am siê 8.03., wiêc jestem spod znaku Ryb.
Mami:  „Dzieñ nie zapowiada siê radoœnie. Konflikty nie omin¹ ciê w ¿yciu prywatnym 
 i zawodowym. Uwa¿aj na siebie!” Angela, to te¿ nie jest weso³e. Ciekawe, jaki 
 jest mój horoskop. Urodzi³am siê 4.04., wiêc jestem spod znaku Barana. „Nie 
 spodziewaj siê zmian na lepsze. Licz siê z problemami natury finansowej. 
 Romans mo¿e prowadziæ do trudnych sytuacji...” Nie wierzê w to!
Angela: Przeczytajmy horoskopy innych znajomych, mo¿e te¿ maj¹ takie czarne 
 jak nasze.
Mami: No wiesz!

Kozioro¿ec   , Wodnik, Rak, bliŸniêta, Strzelec, Ryby, Panna, baran, Skorpion, byk, Lew, Waga

22.12. - 19.01.   ...........................
20.01. - 19.02.   ...........................
20.02. - 20.03.   ...........................
21.03. - 20.04.   ...........................
21.04. - 21.05.   ...........................
22.05. - 21.06.   ...........................

22.06. - 23.07.   ...........................
24.07. - 23.08.   ...........................
24.08. - 23.09.   ...........................
24.09. - 23.10.   ...........................
24.10. - 22.11.   ...........................
23.11. - 21.12.   ...........................

Mami ur. 4.04. jest spod (znaku) ..................... .1. 

Karolina ur. 29.11. jest spod  ........................... .2. 

Uwe ur. 25.06. jest spod ................................... .3. 

Tom ur. 15.08. jest spod ................................... .4. 

Javier ur. 14.02. jest spod ................................ .5. 

Grzegorz ur. 1.01. jest spod ............................. .6. 

Joanna ur. 29.02. jest spod .............................. .7. 

Iwona ur. 30.07. jest spod ................................ .8. 

Ania ur. 06.05. jest spod ................................... .9. 

Sylwia ur. 03.11. jest spod ............................... .10. 

odwiedziæ -   ...........................1. 

zadzwoniæ -  ...........................2. 

us³yszeæ -     ...........................3. 

zrozumieæ -  ...........................4. 

zarobiæ -       ...........................5. 

wróciæ -        ...........................6. 

zobaczyæ -    ...........................7. 

napisaæ -      ...........................8. 

obejrzeæ -      ...........................  9. 

dostaæ -         ...........................10. 

powiedzieæ - ...........................11. 

znaleŸæ -        ..........................12. 

wzi¹æ -           ...........................13. 

wynaj¹æ -      ...........................14. 

pójœæ -           ...........................15. 

pojechaæ -    ...........................16. 

Æwiczenie 1
Proszê dopasowaæ znaki zodiaku do dat, a nastêpnie pos³uchaæ i skontrolowaæ.

Æwiczenie 2
Spod jakich znaków oni s¹?

Æwiczenie 3
Jaki jest czas przysz³y? (aspekt dokonany)

odwiedzisz

Kozioro¿ec

Barana
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F  POWTÓRZENIE
Proszê dopasowaæ wypowiedŸ do tytu³u. Tytu³ów jest wiêcej ni¿ opinii, proszê skomentowaæ pozosta³e.

pogodny, wyrozumia³y, spokojny, cierpliwy, s³owny, honorowy, przywódczy, 
energiczny, weso³y, pró¿ny, pomys³owy, spostrzegawczy, niezale¿ny, szczery, 
wygodny, namiêtny, bystry, kontaktowy, wolny, sprytny, uprzejmy, aktywny, 
chaotyczny, oryginalny, nerwowy, uparty, niecierpliwy, towarzyski, uczciwy,
wra¿liwy, odpowiedzialny, samodzielny, ostro¿ny, przewiduj¹cy, odwa¿ny,
zapominalski, prawdomówny, kapryœny, marudny, wierny, ambitny, zmienny,
zamkniêty, inteligentny, precyzyjny, wyrachowany, okrutny, rozrzutny, krytyczny

bawó³ć

Æwiczenie 6
Mami nie zna³a zodiaku europejskiego, a jej koledzy nie znaj¹ 
zodiaku chiñskiego. Nauczycielka poprosi³a j¹, ¿eby 
przygotowa³a krótk¹ prezentacjê.

Æwiczenie 7
Proszê dopasowaæ cechy charakteru do zwierz¹t chiñskiego zodiaku.

Æwiczenie 4
Proszê napisaæ krótkie horoskopy dla Javiera, Toma, Uwe’go 
i Karoliny u¿ywaj¹c czasowników w czasie przysz³ym z æw. 3.

Æwiczenie 5
Dlaczego ludzie tak czêsto wierz¹ 
w horoskopy, wró¿by, przes¹dy? 

Zodiak chiñski sk³ada siê równie¿ z 12 (dwunastu) 
znaków. W tym horoskopie naszymi patronami 
s¹, w zale¿noœci od roku urodzenia, zwierzêta 
i stworzenia wa¿ne w kulturze Wschodu. 
Wed³ug legendy Budda, zanim opuœci³ Ziemiê, 
zwo³a³ do siebie wszystkie zwierzêta. Jednak 
tylko 12 pojawi³o siê, ¿eby go po¿egnaæ. Aby 
im to wynagrodziæ nazwa³ nimi lata w kolejnoœci, 
w jakiej przysz³y. Zwierzê panuj¹ce nad rokiem, 
w którym przyszliœmy na œwiat, ma wp³yw 
na nasze ¿ycie, a my mamy jego cechy. Stara 
wschodnia m¹droœæ mówi: „To jest zwierzê, które 
kryje siê w twoim sercu”. Ja urodzi³am siê w 1980 r. 
i moim rokiem opiekuje siê Ma³pa. To znaczy, ¿e moje 
zalety to innowacyjnoœæ i ciekawoœæ, a wady - zazdroœæ 
i podejrzliwoœæ. Te zwierzêta zmieniaj¹ siê co 12 lat, ale
w ka¿dym roku nabieraj¹ cech jednego z piêciu chiñskich 
¿ywio³ów, którymi s¹: metal, drewno, woda, ogieñ, ziemia.
Pocz¹tek roku chiñskiego jest ruchomy. Najczêœciej wypada w lutym.
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Lekcja_19
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
wyra¿anie oburzenia, hipotez 
przypuszczeñ

agroturystyka, ekologia 
ochrona œrodowiska

je¿eli..., to...
tryb warunkowy, zdania warunkowe

gospodarstwo, spadek, odziedziczyæ, nawyk, oddalaæ siê, karmiæ, odœnie¿aæ

A  AGRO- 

ZIELONO MI!
A
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Æwiczenie 1
O czym czyta Mami? Proszê wybraæ 3 tytu³y i skomentowaæ je.
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Æwiczenie 2
Gdy Mami dowiedzia³a siê o smogu wisz¹cym nad Krakowem, postanowi³a poszukaæ na weekend spokojnego, 
ekologicznego miejsca poza miastem. Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ informacje na stronie internetowej, któr¹ 
znalaz³a Mami.

Æwiczenie 3
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

Æwiczenie 4
Co pasuje?

Odziedziczy³am pensjonat w Beskidzie S¹deckim - piêkny drewniany dom wraz z budynkami gospo-
darczymi, ............................ i ogrodem. To by³ znak, ¿eby coœ zmieniæ w naszym ¿yciu: rzuciliœmy pracê 
w miêdzynarodowej korporacji i postanowiliœmy spróbowaæ si³ w agrobiznesie. Nasze ...........................
agroturystyczne nazwaliœmy „Oaza”, poniewa¿ ta nazwa kojarzy³a nam siê z czymœ wyj¹tkowym, 
piêknym, relaksuj¹cym. Oferujemy 8 dwuosobowych pokoi z ³azienkami. Wszystkie ............................... 
s¹ w prostym rustykalnym stylu, bardziej skandynawskim ni¿ góralskim. Do ................................. goœci 
jest tak¿e nowoczeœnie ......................................... aneks kuchenny, salon z kominkiem, sala telewizyjna, 
sauna. Na terenie ca³ego obiektu dzia³a ....................................................... internet.
Jest to œwietna baza ............................... - w pobli¿u liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne. 
W okolicy oczywiœcie góry (zim¹ .................. narciarski z ............................) oraz szlak architektury drew-
nianej, ................................ zamków, malownicze ............................. .  Dla zainteresowanych organizujemy 
po³owy ................................, w sezonie ................................ z ogniskiem, pieczenie barana, grzybobrania, 
a z bardziej ekstremalnych atrakcji ..................................... pontonowe górsk¹ rzek¹ czy jazdê terenow¹ 
na quadach. Oferujemy ca³odzienne ................................................... na bazie ekologicznych produktów 
od lokalnych producentów. Jest mo¿liwoœæ zamówienia dañ kuchni wegetariañskiej lub wegañskiej, 
poza sezonem organizujemy te¿ wczasy …......................................... .

po³owy __

wczasy __

1. pstr¹gów

4. barana

10. internet

5. gospodarczy 6. wyposa¿ony

7. wy¿ywienie

2. odchudzaj¹ce

3. pontonowy

8. narciarski

9. wypadowa
ca³odzienne __nowoczeœnie __

bezprzewodowy __

sp³yw __
budynek __

pieczenie __

baza __

stok __
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B  EKO-

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 1
£ucja stworzy³a listê proekologicznych zasad, które mo¿na stosowaæ w ka¿dym gospodarstwie domowym.
Proszê uzupe³niæ „dekalog £ucji” i dopisaæ swoje propozycje (tryb rozkazuj¹cy).

Æwiczenie 2
Co mo¿e zmieniæ przestrzeganie 
tych zasad?

Æwiczenie 5
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ tabelê jak najwiêksz¹ iloœci¹ informacji dotycz¹cych ¿ycia £ucji i Karla. 

PRACA W KORPORACJI W MIEŒCIE W£ASNY BIZNES NA WSI

 to   , tak, takie, ale, wiêc, czy, co, coraz, ¿eby, ¿e, siê, jakby, za, w, dla, na, do, z

............ by³ znak, .................... coœ zmieniæ w naszym ¿yciu. Nie by³o to ................. ³atwe! Oczywiœcie, 

................... praca .................. korporacji jest ciê¿ka. Ja by³am odpowiedzialna .................... ca³y dzia³ 
sprzeda¿y, ................. czêsto zostawa³am ............... póŸna w firmie. Weekendy te¿ zdarza³o ................ 
spêdzaæ na szkoleniach .................. wyjazdach integracyjnych, ................. za to œwietnie zarabia³am, 
mia³am dobre ubezpieczenie i .................... zwane perspektywy .................. dalszy rozwój zawodowy. 
Bywa³am na wa¿nych przyjêciach, mieszka³am w stolicy i korzysta³am .................. tego, .................... 
oferuje du¿e miasto. Ale ¿ycie prywatne... Nie mieliœmy w ogóle czasu .............. siebie, oddalaliœmy 
siê ........................ bardziej. Ten pensjonat naprawdê ................... spad³ nam z nieba!

1. ........................ dok³adnie zakupy.

2. ........................ œmieci.

3. ........................ ¿ywnoœæ lokaln¹, sezonow¹.

4. ........................ artyku³ów jednorazowych.

5. ........................ temperaturê w domu o minimum 1 stopieñ.

6. ........................ w np. kolektory s³oneczne.

7. ........................ „elektroœmieci” do wyznaczonych punktów.

8. Nie .................. naczyñ pod bie¿¹c¹ wod¹.

9. ........................ z transportu publicznego.

10. ...................... s¹siadowi wspólny dojazd do pracy.

11. ............................................................................. .

12. ............................................................................. .

Je¿eli dok³adnie planujesz 
zakupy, to nie marnujesz 
produktów spo¿ywczych.

ciê¿ka,

Planuj

To
v

planowaæ    , zaproponowaæ, kupowaæ, 
oddawaæ, myæ, obni¿yæ, segregowaæ, 
zainwestowaæ, unikaæ, korzystaæ
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1. Dbajmy o                                     

- ................................................... (przyroda)
- ................................................... (nasza ziemia)
- ................................................... (czystoœæ trawników)

2. Ekolodzy protestuj¹ przeciw    

- ................................................... (budowa autostrad)
- ................................................... (testy na zwierzêtach)
- ................................................... (elektrownia atomowa)

3. Jesteœmy zaniepokojeni        

- ................................................... (globalne ocieplenie)
- ................................................... (wzrost emisji CO2)
- ................................................... (dziura ozonowa)

4. Dzieci powinny uczyæ siê        

- ................................................... (segregacja œmieci)
- ................................................... (ochrona œrodowiska)
- ................................................... (szacunek dla zwierz¹t)

5. Du¿o mówi siê o              

- ................................................... (oszczêdzanie wody)
- ................................................... (energia odnawialna)
- ................................................... (modyfikacje genetyczne)

6. To jest skutek    

- ................................................... (zanieczyszczenie powietrza)
- ................................................... (konsumpcyjna postawa)
- ................................................... (brak edukacji)

Æwiczenie 2
Co mo¿e zmieniæ przestrzeganie 
tych zasad?

Æwiczenie 3
Pi¹tka znajomych Karola wybra³a siê na piknik. Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ. 

Æwiczenie 4
Jakie b³êdy pope³nili m³odzi ludzie? 

Æwiczenie 5
Proszê zdecydowaæ, jaki to przypadek, 
a nastêpnie wstawiæ w³aœciw¹ formê rzeczowników.

Uznaliœmy, ¿e ka¿dy ................................ swoim samochodem, w koñcu .........................................
jest najwa¿niejsza. .................................. mia³ zrobiæ zakupy na piknik, w efekcie mieliœmy kilka 
............................ napojów i mnóstwo ............................ miêsa na grilla. Na szczêœcie w supermar-
kecie daj¹ jednorazowe ............................... w du¿ej iloœci, bo inaczej ciê¿ko by³oby to spakowaæ.
Najpierw zatrzymaliœmy siê po drodze w ............................................ . Cudowna okolica – pewnie 
dlatego zrobili tam park ....................................... . Adam pamiêta³, w którym miejscu jest droga na 
piêkn¹ ........................ . Bez trudu ominêliœmy bokiem stary drewniany ........................  i zardzewia³y znak 
........................ wjazdu. Piotr mia³ pecha, bo parkuj¹c wjecha³ w wielkie .............................. . Ale ¿eœmy siê         
z niego œmiali! Rozpaliliœmy grilla miêdzy drzewami. Dziewczyny na kocu roz³o¿y³y plastikowe talerzyki 
i ........................, a ja na³o¿y³em kie³basê, karkówkê, kaszankê i pieczywo tostowe. U¿y³em chyba za du¿o 
............................ i ogieñ by³ tak mocny, ¿e wszystko siê trochê ............................., ale co tam! Na œwie¿ym 
.............................. wszystko smakuje lepiej.
Popiliœmy to zimnym piwkiem, a ........................ i resztê opakowañ dorzuciliœmy do .................................. 
w krzakach. By³o œwietnie: muzyka z samochodu na pe³en ......................................., œpiewy i nawet tañce. 
Na pami¹tkê tego cudownego popo³udnia Pawe³ ............................... scyzorykiem napis na jakimœ starym 
drzewie: tu byliœmy i datê. Zdjêcie zamieœci³em od razu na portalu i wtedy siê zaczê³o...

Powinni byli / trzeba by³o 
jechaæ jednym samochodem.

przyrodê.
BIERNIK
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butelki plastikowe, tektura, tetrapaki, lekarstwa, puszki po farbach, puszki aluminiowe 
po napojach, puszki stalowe po ¿ywnoœci, ma³e AGD, garnki, porcelana, szk³o okienne, 
s³oiki, pokrywki od s³oików, narzêdzia metalowe, trawa, karton, zabawki, pojemniki po 
olejach przemys³owych, pojemniki po chemii gospodarczej, pojemniki po kosmetykach, 
tapety, gazety, ksi¹¿ki, liœcie, kryszta³y, aerozole, prospekty, resztki organiczne, ulotki, 
papierowe torby, pampersy, ceramika, szk³o bia³e i kolorowe po napojach i ¿ywnoœci, 
lustra, ¿arówki, folia aluminiowa, kapsle, baterie, styropian, zakrêtki, reklamówki, ga³êzie

Æwiczenie 6
Jak segregowaæ œmieci? Proszê wykreœliæ rzeczy nienadaj¹ce siê do recyklingu, a „czyste œmieci” 
przyporz¹dkowaæ do odpowiednich kolorowych pojemników.

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.

TRYB WARUNKOWY

by³ / by³a / by³o
bym
byœ
by

byli / by³y
byœmy
byœcie
by

Funkcje:

1.   ¯YCZENIE                       Chcia³abym dwa bilety.
2.   PROŒBA                      Czy móg³byœ mi pomóc? 
3.   HIPOTEZA                      Zrobi³by to lepiej ni¿ ty.
4.   ROZKAZ (z³agodzony)       Skoñczy³abyœ to wreszcie!
5.   ZDANIA WARUNKOWE     Gdybym wygra³ w Lotto, kupi³bym dom.

C  GDYbYM...

.............................. 1. (ja / r.m. / kupiæ) to, ale jest za drogie. 
Moja babcia .............................. 2. (mieæ) w tym roku 85 lat. 
.............................. 3. (ja / r.¿. / zrobiæ) to, ale nie mam czasu. 
.............................. 4. (ja / r.m. / móc) jechaæ, ale mi siê nie chce. 
.............................. 5. (oni / posprz¹taæ) w koñcu po swoim psie! 
.............................. 6. (my / r.m. / woleæ) tego nie próbowaæ. 
.............................. 7. (wy / r.¿. / po¿yczyæ) nam samochód? 
.............................. 8. (ty / r.¿. / musieæ) najpierw zadzwoniæ. 
.............................. 9. (ty / r.m. / przyjœæ) na moj¹ imprezê? 
.............................. 10. (wy / r.¿. / zjeœæ) coœ dobrego? 

 METAL I PLASTIK
 PAPIER

SZK£O BEZBARWNE
SZK£O KOLOROWE

Kupi³bym

by-³y-byœ-my
ku-pi-li-byœ-cie itp.
akcentujemy na czwartej
sylabie od koñca!  
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D  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 1
Co pasuje?

Æwiczenie 2
Jakie znasz organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska? 
Czym siê dok³adnie zajmuj¹ i jakie akcje prowadz¹?

Æwiczenie 3
Proszê opowiedzieæ,
co zdarzy³o siê w ¿yciu £ucji?

Æwiczenie 4
Proszê opisaæ ¿ycie £ucji jeszcze raz u¿ywaj¹c 
trybu warunkowego.

Æwiczenie 5
Co by by³o gdyby?

Posz³am spaæ po pó³nocy. Zaspa³am do pracy.1. 

       ................................................................................................................................................ .
Nie mam pieniêdzy. Nie pojadê nad morze.2. 

       ................................................................................................................................................ .
Zawsze jeŸdzisz wind¹. Nie masz dobrej kondycji, Piotrze.3. 

       ................................................................................................................................................. .
Segregujemy œmieci. Chronimy œrodowisko.4. 

       ................................................................................................................................................. .
Sprz¹tacie po swoich psach. Macie czyste trawniki.5. 

       ................................................................................................................................................. .
Ludzie pal¹ wêglem. Nad miastem jest smog.6. 

       ................................................................................................................................................. .
To region przemys³owy. Zanieczyszczenie jest bardzo du¿e.7. 

       .................................................................................................................................... .

Gdyby w Polsce by³a stabilna sytuacja 
polityczna, nie zacz¹³by siê stan wojenny. 
Gdyby nie zacz¹³ siê stan wojenny, ...

Unia Europejska rozpad³a siê?1. 

Wybuch³a III wojna œwiatowa pomiêdzy 2. 

       najpotê¿niejszymi krajami œwiata?
Liczba emerytów w Europie zwiêkszy³a 3. 

        siê dwukrotnie?
Ludzie mieli mikrochipy – kompendium 4. 

       wiedzy o nich?
Koncerny farmaceutyczne wynalaz³y lek na raka?5. 

Nadesz³a kolejna epoka lodowcowa?6. 

Pañstwa afrykañskie og³osi³y bankructwo?7. 

Loty w kosmos by³y w ofercie biur podró¿y?8. 

Internet by³ ca³kowicie kontrolowany przez rz¹d?9. 

Zdalnie sterowane roboty domowe by³y 10. 

        powszechnie dostêpne?

CO2
przyroda
odpady
reklamówka
globalne ocieplenie
uzdrowisko
industrialny
zwiêkszenie
segregacja

przemys³owy 
sortowanie 
œmieci 
wzrost
plastikowa torba
œrodowisko 
kurort
dwutlenek wêgla
efekt cieplarniany

Æwiczenie 3
Jakie s¹ najwiêksze problemy ekologiczne w Twoim kraju?

Gdybym nie posz³a spaæ po pó³nocy, nie zaspa³abym do pracy
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nowe s³owa

obejœæ siê bez czegoœ, troszczyæ siê, unikaæ, oszustwo, kusiæ, traciæ, pu³apka, 
wpaœæ w coœ, znikaæ

A  ZAKuPY, ZAKuPY

Lekcja_20
KOMUNIKACJA                                                              S£OWNICTWO                                                          GRAMATYKA                
zakupy, reklamacje
porównywanie
pytanie o opiniê i wyra¿anie opinii

sprzêty i urz¹dzenia domowe
sklepy

zdania podrzêdnie z³o¿one
partyku³a: byle

RYSOPIS POLAKA 
KONSuMENTA
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ta Æwiczenie 1
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

RODZINA

Gdzie zwykle robisz zakupy?1. 

Czy lubisz supermarkety? Dlaczego?2. 

Jakiego typu produkty kupujesz najczêœciej?3. 

Czy czêsto kupujesz coœ przez Internet?4. 

Jak myœlisz, jakie sprzêty i urz¹dzenia domowe najczêœciej kupuj¹ Polacy?5. 

Lubi  robić  zakupy.  Codziennie  
z   przyjemnością zagląda do osie-
dlowego sklepu, a jeśli potrzebu-
je czegoś szczególnego wybiera 
się do sklepu specjalistycznego, 
ale też raczej małego. Bo zależy 
mu na tym, żeby ktoś się o niego 
zatroszczył: wypytał  o  potrzeby 
i pomógł wybrać najlepszą rzecz, 
taką w sam raz dla niego. Co jakiś 
czas jeździ do supermarketów, ale 
czuje się w nich obco i gdyby nie 
wielki wybór towarów i niskie 
ceny, w ogóle by tam nie zaglą-
dał. Stara się unikać sprzedaży 
wysyłkowej, a jak ognia boi się 
Internetu i akwizytorów (zwykle 
podejrzewa ich o oszustwo i pod-
stęp, więc woli nie ryzykować).

W najważniejsze sprzęty swoje 
mieszkanie prawie wyposażył. 
Najpierw kupił lodówkę, bo bez 
niej życie jest udręką, podobnie 

jak bez kolorowego telewizora. 
Nie   mógł  nabyć  wszystkiego 
od razu, więc wolał zrezygnować 
z pralki niż z telewizora. Pral-
kę kupi nieco później, może na 
kredyt? Pralko-suszarkę uznaje 
za zbyteczny luksus, tak samo 
zmywarkę. Coraz częściej myśli 
o komputerze (na razie ma go co 
piąty Polak).

Kupując jedzenie szuka wyro-
bów krajowych. Mrożonki od-
rzuca mimo ich dużych wartości 
odżywczych. Pragnąłby, żeby 
na stole leżały wyłącznie świeże 
produkty ekologiczne, a w żad-
nym razie żywność genetycznie 
modyfikowana! (Wprawdzie nie 
wie dokładnie co to takiego, ale 
na wszelki wypadek woli nie 
jeść).

O comiesięcznym odkładaniu 

pieniędzy nie ma mowy. Czasem 
się uda, ale albo są to niewielkie 
sumy, albo szybko się rozcho-
dzą. Bogatsi wydają oszczędno-
ści  na wycieczki, domy, samo-
chody. Biedniejsi myślą o tym, 
żeby zainwestować w dzieci, 
wnuki lub odłożyć na czarną go-
dzinę.

W wolnej chwili siada nad 
krzyżówkami i ćwiczy umysł. 
Deklaruje, że lubi też poczytać. 
Gotuje nie z obowiązku, ale dla 
przyjemności. Chętnie chodzi 
na spacery i pracuje na działce. 
Czasem oddaje się grom loso-
wym lub bierze udział w lote-
riach. Zdaje sobie sprawę, że ma 
wady. Ale tylko dwie: alkohol 
i papierosy.

(Gazeta Wyborcza, Magda Kło-
decka, marzec 2002)
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wada __

udrêka __
unikaæ __

zbyteczny __

wyposa¿yæ __

oszustwo __

wyroby __

troszczyæ siê __

od¿ywczy __

staraæ siê __

1. produkty

6. niepotrzebny 7. opiekowaæ siê, zajmowaæ siê

8. nie robiæ czegoœ, omijaæ coœ

4. mêka, tortura

9. urz¹dziæ

10. próbowaæ

3. cecha negatywna, defekt

5. ma du¿o witamin, minera³ów itp.; dobrze zaspokaja g³ód

2. podstêp, fortel, trik 

Æwiczenie 2
Prawda czy nieprawda?

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 4
Co to znaczy?

Æwiczenie 5
Co pasuje?
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Typowy Polak chêtnie robi zakupy w sklepie osiedlowym.
W sklepie specjalistycznym zwykle nie potrzebuje fachowej porady.
W supermarkecie czuje siê jak ryba w wodzie.
Chêtnie korzysta ze sprzeda¿y wysy³kowej.
Akwizytorów zwykle podejrzewa o podstêp.
Polak w pierwszej kolejnoœci kupuje pralkê.
Polak nie mo¿e obejœæ siê bez lodówki.
Zmywarka to niezbêdny sprzêt w polskim domu.
Polak chêtnie kupuje mro¿onki.
Polacy systematycznie oszczêdzaj¹.
Polacy preferuj¹ niezbyt kosztowne rozrywki.

TYPOWY POLAK

musi mieæ w domu: nie potrzebuje w domu:

(bogaty):

(biedny):

wycieczki

2

kiedy ma wolny czas:oszczêdza na:

zale¿y komuœ na czymœ - .......................................................................
towar - ......................................................................................................

czuæ siê obco  - .......................................................................................
baæ siê jak ognia - ..................................................................................
mro¿onki - ...............................................................................................
odrzucaæ coœ - ........................................................................................
odk³adaæ pieni¹dze - .............................................................................
na czarn¹ godzinê - ...............................................................................

v

v

P          N
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tak samo jak, identycznie jak, podobnie jak, inaczej ni¿, w przeciwieñstwie do, w odró¿nieniu od

Czas ....................... ............................... (ma³e sklepi-
ki) przemin¹³ bezpowrotnie. Wielkie supermarke-
ty i  centra handlowe rosn¹ wszêdzie jak grzyby 
po ....................... (deszcz). I co ciekawe, w  ka¿dym  
z nich t³umy kupuj¹cych. Sk¹d a¿ takie zapotrze-
bowanie na wszelkiego rodzaju towary? – zapyta-
cie. To nie potrzeba, lecz moda. Dla ....................... 
....................... (wiele + osoba) zakupy sta³y siê 
............................... (sposób) na spêdzanie czasu. 
Kupuj¹, choæ nie musz¹. Kusi ich promocja, niskie 
ceny, ³atwo daj¹ siê przekonaæ reklamom, ¿e coœ 
jest im niezbêdne. Ludzie coraz czêœciej wpadaj¹ 
w „.................................. ...............................” (zakupowa 
pu³apka). Wchodz¹c do galerii czêsto trac¹ poczu-
cie czasu, na .......................... (miejsce) maj¹ bary, 
cukiernie,  pijalnie   czekolady - mog¹ siê   szybko 
posiliæ   i  ruszyæ w dalszy kurs po ............................. 

(stoiska) i .............................. (sklepy). 
Zjawisko nadmiernej konsumpcji powoli staje siê 
....................... (fakt) tak¿e w Polsce. Nic dziwnego, ¿e  
ustanowiony w USA  Œwiatowy  Dzieñ  Bez  Zakupów  
zawita³  tak¿e  tutaj.  Kiedy  na  pocz¹tku lat 90-tych 
og³oszono taki dzieñ jako znak protestu przeciwko 
............................. ......................... (zbêdne sprawunki) 
i stylowi ¿ycia podporz¹dkowanemu konsumpcji, 
w Polsce taki problem nie istnia³. Dziœ i Polakom 
warto przypomnieæ, ¿e zamiast ............................... 
(zakupy) mo¿na wybraæ kino, koncert lub inne wy-
darzenie kulturalne. A  zamiast w sklepach  war-
to  aktywnie  spêdziæ czas z rodzin¹ czy znajomymi 
i to najlepiej na .............................. ............................. 
(œwie¿e powietrze).

ma³ych     sklepików

Æwiczenie 6
Proszê zast¹piæ wyró¿nione s³owa innymi wyrazami tak, ¿eby nie zmieniæ sensu zdania.

Æwiczenie 7

Æwiczenie 9

Proszê porównaæ opisan¹ w tekœcie o Polaku konsumencie sytuacjê z sytuacj¹ we w³asnym kraju. Nastêpnie na bazie 
swoich obserwacji proszê powiedzieæ, co siê zmieni³o w Polsce od 2002 roku. Proszê u¿yæ poni¿szych wyra¿eñ.

Æwiczenie 8
Proszê uzupe³niæ, a nastêpnie pos³uchaæ nagrania i skontrolowaæ.

Proszê przyjrzeæ siê fotografiom i przedyskutowaæ w grupie: do kogo skierowana jest ta akcja, co ma na celu i jakie ma 
szanse powodzenia. 
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Polak czêsto zagl¹da / ...................................... do osiedlowego sklepu.
Czêsto wybiera siê / ................................. do sklepu specjalistycznego.
Pralko-suszarkê uznaje za / ........................................ zbyteczny luksus.
Chce jeœæ wy³¹cznie / ................................................... œwie¿e produkty.
Naby³ / ................................................................... ju¿ kolorowy telewizor.
Od³o¿one pieni¹dze wydaje siê / ................................................. szybko.
Zdajê sobie sprawê / ........................................................, ¿e mam wady.

chodzi

_20
220A6

220A7

220A8

220A9
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B  SKLEPY, SKLEPIKI, STRAGANY

Æwiczenie 1
Pani Helena mieszka w ma³ym miasteczku, w którym czas siê zatrzyma³. Tu nie ma supermarketów. 
Proszê popatrzeæ na sklepy, do których wchodzi pani Helenka i napisaæ, co ona mo¿e tam kupiæ.
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piekarnia cukierniasklep spo¿ywczy

sklep miêsny apteka warzywniak

zegarmistrz galanteria skórzana jubiler

ksiêgarniadrogeria kwiaciarnia

sklep papierniczy sklep obuwniczy sklep odzie¿owy
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Dlaczego wed³ug pana znikaj¹ tradycyjne nazwy sklepów?
Co pana zdaniem zachêca ludzi do kupowania w wielkich marketach? 
Czy móg³by pan podzieliæ siê z nami opini¹ na temat wp³ywu reklam na nasze ¿ycie?
Jak pani s¹dzi, czy warto kupowaæ owoce i warzywa w supermarketach?
Czy wed³ug ciebie zakupy w weekend to dobry pomys³?
„Im wiêcej kupujesz, tym mniej ¿yjesz”. Proszê mi powiedzieæ, co pan s¹dzi o tym haœle.
Mam do was pytanie. Na co zwykle wydajecie swoje kieszonkowe?
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Æwiczenie 2
Nasz reporter przeprowadzi³ sondê na temat zakupów. Proszê dopasowaæ pytania
do wypowiedzi ankietowanych osób, a nastêpnie pos³uchaæ nagrañ i uzupe³niæ teksty.

v_20

R: ...................................................................................................................................................
A: Wydaje mi siê, ¿e przede wszystkim .............................. niskie ceny i to, ¿e wszystko jest 
             w jednym miejscu. Nie trzeba ganiaæ z jednego ..............................  miasta na drugi. 

R: ...................................................................................................................................................
B: Trudno mi jednoznacznie ..............................  na to pytanie. Du¿e sklepy na ogó³ oferuj¹ 
  nam tañsze produkty i niekoniecznie jest prawd¹ czêsto powtarzana opinia, ¿e s¹ one    
 .............................. . Jednak muszê przyznaæ, ¿e sama wolê kupowaæ jarzyny i .....................
 na targu. Te ze ..............................  smakuj¹ mi lepiej.

R: ...................................................................................................................................................
C: Jêzyk siê zmienia, tak jak œwiat wokó³ nas. Ju¿ nikt nie mówi sklep ....................................., 
 teraz siê kupuje buty w Zebrze, u Ry³ki itd. Czasem jeszcze gdzieœ na ....................................  
 mo¿na spotkaæ masarniê czy sklep ..................................., ale te nazwy powoli odchodz¹ do 
 lamusa. 

R: ....................................................................................................................................................
D, E: Najczêœciej na s³odycze. Lubimy chodziæ do tej ma³ej ..........................................  ko³o szko³y. 
 Czasem  kupujemy gazetki dla ...................................., ale nie wydajemy na nie a¿ tak du¿o 
  pieniêdzy, jak nasze kole¿anki. Ja czêsto ................................................  pieni¹dze w sklepie   
  ...................................  na kredki, farby, zeszyty i kolorowe naklejki.

R: ...................................................................................................................................................
F: To trudny temat do ..............................  w dwóch s³owach. Najpierw nale¿y zadaæ sobie 
 kilka pytañ. ..............................  jest reklama? ..............................  j¹ wymyœlono? Dlaczego
  ma tak¹ si³ê oddzia³ywania?

R: ..................................................................................................................................................
G: Wed³ug mnie – fatalny. Choæ muszê ..............................., ¿e moi rówieœnicy uwielbiaj¹ takie 
 „wyprawy” na zakupy. Na .........................................  moi rodzice nie nale¿¹ do tych, którzy 
  spêdzaj¹ ca³e dnie w galeriach .................................... . My raczej wolimy wycieczki w góry, 
 jazdê konn¹ albo po prostu d³ugi spacer.

R:  ...................................................................................................................................................
H: Có¿, to chyba prawda. Kiedy by³em ma³y, sklepy œwieci³y ............................... . Nasze mamy   
 musia³y biegaæ po ca³ym mieœcie, ¿eby kupiæ ..................................  produkty. Mimo to by³o 
 wiêcej czasu na ¿ycie rodzinne, ......................................... zabawê. Mo¿e na stole by³o mniej, 
 chodziliœmy gorzej ...................................., ale ¿yliœmy pe³niej. A teraz wszystkiego jest pod 
 dostatkiem, tylko ludzie czêsto nie maj¹ czasu ...................................  z tego, czego nakupili.

Co pana zdaniem zachêca ludzi do kupowania w wielkich marketach?
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Æwiczenie 3
Co pasuje?

Æwiczenie 4
Proszê przeprowadziæ sondê na dowolny temat 
u¿ywaj¹c wyra¿eñ z æwiczenia 2 i 3.Æwiczenie 5

Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 1
Ela chce siê usamodzielniæ. Wyprowadza siê z domu rodziców do wynajêtego mieszkania. S¹ tam podstawowe meble, ale nie ma 
¿adnych sprzêtów. Proszê przedyskutowaæ, co Ela powinna kupiæ najpierw, co mo¿e od³o¿yæ na potem, a czego nie potrzebuje.

Czy mo¿e mi pani powiedzieæ, ............................. miesiêcznie wydaje pani na zakupy? 1. 

Czy móg³by mi pan doradziæ, ............................. najlepiej kupiæ czêœci do samochodu?2. 

Powiedz mi, ............................. ty bierzesz pieni¹dze na to wszystko.3. 

Nie rozumiem, ............................. kupi³eœ now¹ pralkê, przecie¿ stara by³a zupe³nie dobra.4. 

Czy pani wie, ............................. bêdzie trwaæ ta promocja?5. 

Czy mo¿e mnie pani poinformowaæ, ............................. by³ powód reklamacji?6. 

Chcia³bym siê dowiedzieæ, ............................. jest termin gwarancji.7. 

Chcê wiedzieæ, ............................. jest odpowiedzialny za tê decyzjê!8. 

Nie mam pojêcia, ............................. mu kupiæ w prezencie.9. 

............................. chodzicie na zakupy?10. 

dlaczego, kto, co, gdzie, sk¹d, ile   , jak czêsto, jak d³ugi, jak d³ugo, jaki

NIEZbÊDNE SPRZÊTY:

DO KUPIENIA W DRUGIEJ KOLEJNOŒCI:

CHWILOWO NIEPOTRZEbNE:

20_
Jaka jest 
Jakie jest
Czy uwa¿a pan, ¿e
Który sklep ze sprzêtem RTV
Nie twierdzê,
Nie jestem przekonana, 
Zdecydowanie wolê
Zgadzam siê 
W³aœciwie wszystko
Ma pani

¿e dro¿sze zawsze znaczy lepsze.
poleci³by pan swoim klientom?
pañska opinia na ten temat?
z panem co do tego.
pani zdanie na temat wyprzeda¿y?
mi jedno, gdzie kupujê jedzenie.
racjê, ¿e sprzêt AGD lepiej kupowaæ w du¿ych sklepach.
czy warto tyle zap³aciæ.
warto kupowaæ sprzêt RTV na gie³dzie? 
œwie¿e ni¿ mro¿one.

v
ile

220B3

220B4

220C1

 sto trzydzieœci  siedem _137



Chcia³em .............................. ten odkurzacz. ............................. przy pierwszej próbie u¿ycia.1. 

Moja elektryczna maszynka do golenia .............................! Nie mogê siê ogoliæ.2. 

Faktycznie, maszynka nie .............................. . A w³o¿y³eœ baterie?3. 

Kiedy ty wreszcie .............................. ten g³oœnik? Nic nie s³ychaæ!4. 

Czy wiesz, ¿e ¿elazko jest ..............................? Nie mam jak uprasowaæ ci koszul!5. 

Karolina, nie ............................. komputera i chodzi³ przez ca³¹ noc.6. 

¯ono, zmywarka .............................! Cieszysz siê?7. 

Nie mogê ............................. czajnika. Coœ go blokuje. Pewnie bezpiecznik siê przegrza³.8. 

DI
AL

OG
_2

S¹siadka:     Dzieñ dobry panu, panie Górecki! Co tam s³ychaæ?
S¹siad: Dzieñ dobry pani! Wracam w³aœnie z centrum handlowego.
S¹siadka: I co? Kupi³ pan coœ ciekawego?
S¹siad: Eee tam, pojecha³em tylko oddaæ odkurzacz. Dopiero co kupi³em, a ju¿ nie   
 dzia³a. Co za czasy! Wszystko tanie, ale byle jakie!
S¹siadka: Ano w³aœnie, wszêdzie panuje bylejakoœæ!

Popsu³ siê

Æwiczenie 2
Proszê reklamowaæ dowolny produkt, który nie dzia³a. W dialogu proszê wykorzystaæ nastêpuj¹ce s³owa:

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 4
Proszê wyjaœniæ wyra¿enia, a nastêpnie wpisaæ je w odpowiednie miejsce tabeli. 

DI
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Sprzedawca: Dzieñ dobry. Czym mogê s³u¿yæ?
Ela:  Dzieñ dobry panu. Wczoraj kupi³am u pañstwa suszarkê 
  do w³osów, niestety, dziœ okaza³o siê, ¿e nie dzia³a.
Sprzedawca: Czy sprawdza³a pani towar przed kupieniem?
Ela:  Nie, po prostu wziê³am z pó³ki.
Sprzedawca: Rozumiem. Proszê uzupe³niæ ten druk, a nastêpnie iœæ do tamtego 
  stanowiska i z³o¿yæ reklamacjê. Aha, reklamowaæ towar mo¿e pani 
  tylko, jeœli posiada pani paragon.
Ela:  To oczywiste. Czy dostanê zwrot pieniêdzy, czy now¹ suszarkê?
Sprzedawca: Decyzja nale¿y do pani.
Ela:  W takim razie wezmê inn¹, jednak tym razem sprawdzê, czy nie 
  jest uszkodzona.

gwarancja, paragon, mechanicznie uszkodzony, naprawiæ, zwróciæ pieni¹dze, wymieniæ

chodziæ, popsuæ siê    , zepsuty, reklamowaæ, wy³¹czyæ, 
w³¹czyæ, nie dzia³aæ, naprawiony, naprawiæ

byle do wiosny

zjeœæ byle co 

zrobiæ coœ byle jak 

spotkaæ siê byle gdzie 

byle mieæ dach nad g³ow¹

Kto ma to zrobiæ? Byle kto.

Nie spotykaj siê z byle kim!

byle jako

Wszystko jedno, daj byle jaki.

Nie byle jak!

To nie byle co!

byle co

To nie byle okazja! Byle by³ szczêœliwy!

v

v
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bylejakoœæ - niska wartoœæ 
i s³aba jakoœæ czegoœ
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220C6
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  POWTÓRZENIE D

Æwiczenie 5
Czy to prawda, ¿e ¿yjemy w czasach bylejakoœci?

Æwiczenie 1
Proszê dopisaæ synonimy.

Æwiczenie 3
Jak oni robi¹ zakupy?

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ tekst wpisuj¹c w ka¿d¹ lukê odpowiedni wyraz.

¿yczenie lub cel    dowolnoœæ   cechê negatywn¹   cechê pozytywn¹

bYLE  wyra¿a:

urz¹dzenie -  ...........................
oszczêdzaæ - ...........................
defekt -          ...........................
podstêp -       ...........................
sprawunki -   ...........................
przemijaæ -    ...........................
posiliæ siê -    ...........................

Polak codziennie (1) ............................. do osiedlowego sklepu, 
natomiast do specjalistycznego (2) ................................... tylko, 
kiedy potrzebuje (3) .................................... szczególnego. 
Lodówka to (4) ........................... sprzêt w ka¿dej kuchni, trudno 
bez niej siê obejœæ.
Krzy¿ówki æwicz¹ (5) .......................................... .
Czy lubisz (6) ........................................ udzia³ w loteriach?

przegl¹da  zagl¹da  wygl¹da1. 

przebiera siê ubiera siê wybiera siê2. 

coœ   czymœ  czegoœ3. 

zbyteczny  niezbêdny zbêdny4. 

pomys³  umys³  myœl5. 

braæ  u¿ywaæ  korzystaæ6. 

Jak czêsto?Co?

Z kim?

ZAKUPY

20_
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Lekcja_21
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
rozmowy o filmie i teatrze
wyra¿anie emocji
dyskusja

film, teatr
emocje

piractwo internetowe

imies³ów przymiotnikowy bierny
strona bierna

œci¹gn¹æ coœ z Internetu, z³amaæ prawo, odbywaæ siê, nadu¿ycie, przestêpstwo, 
niewinny, lo¿a

SZTuKA 
A PIRACTWO
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Æwiczenie 1
Jakie s³owa zwi¹zane z filmem pamiêtasz?

A  STRONA bIERNA

FILM
scenariusz

5.       Film by³ zrobiony przez filmowców:
              niezale¿nych  
               nie¿yciowych       
               niezaradnych

6.     Na ró¿nych festiwalach film by³:
              zdradzany  
               realizowany       
               nagradzany

7.     G³os aktora wydaje siê Mami:
              nieznany  
               znajomy       
               zapomniany

1.      Karol mówi, ¿e Angela jest zawsze:
             przyjemna  
              mile widziana       
              fajna

2.      Nasi bohaterowie ogl¹dali film:
             kupiony na p³ycie 
              œci¹gniêty z Internetu      
              po¿yczony

3.      Karolina stwierdza, ¿e chodzi siê do kina:
             coraz rzadziej 
              coraz czêœciej      
              prawie regularnie

4.      Tytu³ filmu to:
             „Dla Ciebie i Dnia” 
              „Dla Siebie i Ognia”       
              „Dla Ciebie i Ognia”

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ dialogu i zaznaczyæ, co pasuje.
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wypiæ 
umyæ
ukryæ
wzi¹æ             ¹    ê
œci¹gn¹æ        ¹   (i)ê

k 
k 

                                                                       

       BYÆ / ZOSTAÆ + imies³ów przymiotnikowy bierny

        BYÆ + aspekt niedokonany lub dokonany                            ZOSTAÆ + aspekt dokonany

Angela:  Dziêki Karolu, ¿e mnie zaprosi³eœ na to ogl¹danie.
Karol:  Ca³a przyjemnoœæ po mojej stronie. Wpadaj do nas czêœciej, zawsze mogê œci¹gn¹æ 
  coœ fajnego.
Karolina:  A mnie to irytuje, ¿e ju¿ siê prawie nie chodzi do kina, tylko ci¹gle ogl¹damy piraty. 
  Kino ma swoj¹ magiê…
Karol:   B¹dŸ realistk¹, siostro!
Angela:  Nie k³óæcie siê! Jaki by³ tytu³ tego filmu?
Karol:  „Dla Ciebie i Ognia”, choæ ³aciñskie „Tibi et Igni” mo¿na by te¿ przet³umaczyæ 
  „Tobie i Ogniowi”. Dla mnie to by brzmia³o lepiej.
Mami:  Mhm, tu dope³niacz, a tu celownik, tak? A przez kogo by³ zrobiony ten film?
Karol:  Zosta³ wyre¿yserowany przez dwóch m³odych niezale¿nych filmowców, scenariusz te¿ by³   
  napisany przez nich.
Angela:  Jednym s³owem: kino niezale¿ne. Fajnie by³ zagrany, muzyka te¿ mi siê podoba³a. 
Karolina:  A wiecie, ¿e film by³ nagradzany na ró¿nych festiwalach? Ciekawe, czemu nie wszed³ do kin?
Karol:  Mami, a ty, dlaczego jesteœ taka zamyœlona?
Mami:  Bo g³os tego aktora kogoœ mi przypomina. Ja go dobrze znam, tylko nie wiem sk¹d. Zaraz,   
  zaraz – wiem! Nasz podrêcznik do polskiego, przecie¿ to g³os Toma…

Æwiczenie 3
Co pasuje?

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ.

zagrany
wyre¿yserowany

widziany
zale¿ny
zrobiony
kupiony

po¿yczony

œci¹gniêty

zrealizowaæ
widzieæ

zamyœliæ siê

wzi¹æ

zamkn¹æ

œci¹gniêty __

1. wziêty

4. do filmu 5. z Internetu

6. na p³ycie

7. na du¿ym ekranie

2. w studiu oraz plenerze

3. na festiwalu filmowym

8. z prywatnych pieniêdzy

9. przez wytwórniê filmow¹

wyœwietlany __

sfinansowany __

muzyka skomponowana __

sceny nakrêcone __

zrealizowany __

nagrany __

nagrodzony __

z ¿ycia __

zagraæ

IMIES£ÓW PRZYMIOTNIKOWY bIERNY
- ny - ony       - ty
przeczytaæ
napisaæ
kupowaæ
widzieæ        e    a
chcieæ ł        e    a

zrobiæ
kupiæ
po¿yczyæ 
tañczyæ  
nieœæ         œ    si

Ta p³yta by³a nagradzana kilkakrotnie. 
Ten film jest zrobiony znakomicie. 
Ta sztuka bêdzie wystawiana w Teatrze Narodowym.

Film zosta³ skrytykowany przez recenzentów.
Aktor zostanie ukarany za z³amanie prawa.

k 
k 
k 

imies³ów odmienia siê jak przymiotnik
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Micha³ Cho³ka

zwi¹zany

Kto móg³ go pobiæ?t y

B  FILM CZY TEATR?

Æwiczenie 7
   Proszê uzupe³niæ, a nastêpnie zadaæ pytania wed³ug wzoru.

IS: Michale, u¿yczy³eœ g³osu jednemu z bohaterów naszego podrêcznika, ale 
na co dzieñ zajmujesz siê czymœ innym. Wiem, ¿e jesteœ zwi¹zany zarówno 
z teatrem, jak i filmem. Opowiesz nam coœ o swojej pracy?
MC: Jestem jeszcze m³odym aktorem, ale czasem wydaje mi siê, ¿e dziêki 
graniu jestem starszy. Aktor ma mo¿liwoœæ popróbowania przeró¿nych charak-
terów, prze¿ycia tysi¹ca emocji.
IS: Jednym s³owem jesteœ bogatszy o wiele doœwiadczeñ. Czy to nie odbija 
siê na Twoim ¿yciu? Nie boisz siê, ¿e staniesz siê cyniczny i bezwzglêdny jak 
na przyk³ad bohater „Dla Ciebie i Ognia”?
MC: Nie, nigdy nie przenosimy ról na w³asne ¿ycie. To by³oby straszne 
i mog³oby siê Ÿle skoñczyæ. Co prawda, kiedy przygotowujemy siê do odegrania 
jakiejœ postaci, czêsto „wychodzimy z rol¹ na miasto”, to znaczy próbujemy na 
ulicy, w sklepie, tramwaju zaistnieæ jako ta filmowa czy teatralna kreacja. 
Ale to wczuwanie siê, to coœ zupe³nie innego.
IS: A`propos „Ciebie i Ognia”. Nasi studenci rozpoznali Ciê w roli g³ównej 
i mieli ochotê siê z Tob¹ spotkaæ, ale wstyd im by³o, ¿e obejrzeli film œci¹gniêty 
z Internetu…
MC: Có¿, takie czasy, wiêc nie mogê siê oburzaæ. A poza tym cieszy mnie, ¿e 
ten film gdzieœ kr¹¿y, ¿e ktoœ chce go ogl¹daæ, ¿e potem czasem komentuje w sieci 

Przechodzieñ zosta³ pobi__ __. 
Tort zosta³ zjedzon__. 

Cenn__ obrazy zosta³__ ukradzion__.

Powiedzieli, ¿e zosta__ __  zaprosz__n__.

Joanna zosta³__  oszukan__.

Szampan i wino zosta__ __  wypit__.

Æwiczenie 5
 Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ. Uwaga na czas!

Ten artysta by³ .............................................. 1. (zwi¹zaæ) z teatrem.
Czy pokój jest ........................................................... 2. (posprz¹taæ)?
Ta strona internetowa jest czêsto ...........................3.  (odwiedzaæ).
Czy oba samochody s¹ ju¿ ............................................. 4. (umyæ)?
Mami, jesteœ dziœ bardzo ³adnie ................................. 5. (uczesaæ).
Karol jest zwykle ............................................... 6. (uœmiechn¹æ siê).
To zdanie ma ............................................................ 7. (ukryæ) sens.
Towary ..................................8.  (reklamowaæ) s¹ ............................... (kupowaæ) czêœciej.
Mam nadziejê, ¿e po œwiêtach bêdziemy .............................. 9. (r.¿. – wypocz¹æ).

Ewa .................................................... 1. (byæ + zaprosiæ) do udzia³u w programie radiowym.
Wyniki egzaminu ................................................................................... 2. (byæ + og³osiæ) jutro.
Ten obraz ................................................... 3. (zostaæ + namalowaæ) przez Leonarda da Vinci. 
Za dwa tygodnie zdjêcia do filmu .........................................................4.  (byæ + sfinalizowaæ).
Te pami¹tki ........................................................................ 5. (zostaæ + przywieŸæ) a¿ z Japonii.
Przepraszam, ale to miejsce ju¿ .................................................................. 6. (zostaæ + zaj¹æ). 
Recenzja ............................................................................. 7. (zostaæ + napisaæ) tendencyjnie.
Wystawa ....................................................................................... 8. (byæ + otwieraæ) za tydzieñ.
Na wczorajszej premierze artyœci ........................................ 9. (zostaæ + nagrodziæ) brawami.

jest zaproszona
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Uwaga! 
Imies³ów przymiotnikowy 
bierny tworzymy tylko od 
czasowników tranzytywnych.
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Æwiczenie 1
Proszê z pomoc¹ s³ownika wyjaœniæ sens 
zaznaczonych w tekœcie wyra¿eñ.

Æwiczenie 2
Proszê wypisaæ z tekstu s³owa 
zwi¹zane z teatrem.

Æwiczenie 4
Proszê uporz¹dkowaæ wywiad studentek z Micha³em.

albo poleci znajomym.
IS: Wróæmy do Twojej pracy. Jaka jest ró¿nica dla aktora miêdzy teatrem a filmem?
MC: Olbrzymia. Film to przede wszystkim „zbli¿enie na twarz”, kamera wychwytuje wszystkie emocje, nawet te, 
które chcemy ukryæ. Teatr to gra ca³ym sob¹, twarz jest tylko cz¹stk¹. Poza tym film jest zamkniêty, skoñczony, wraz 
z ostatnim klapsem na planie filmowym zostawiamy nasz¹ rolê na zawsze, a w teatrze „wspólna podró¿” nie koñczy 
siê w dniu premiery, tylko ci¹gle trwa. Gramy za ka¿dym razem od nowa i zawsze mo¿emy coœ poprawiæ, zmieniæ. 
IS: Czyli wolisz teatr?
MC: Tak, granie w teatrze sprawia ogromn¹ radoœæ. 
IS: Jak d³ugo trzeba przygotowywaæ spektakl?
MC: Przynajmniej dwa miesi¹ce. Pierwsze próby to tylko czytanie i analizowanie tekstu. Nie mo¿na uczyæ siê go 
wczeœniej, ¿eby siê nie „zauczyæ”. Mówimy, ¿e to podczas prób powstaje prawdziwy teatr. Wtedy, pod okiem re¿ysera, 
odkrywamy rolê i uczymy siê jak j¹ prze¿ywaæ, uto¿samiamy siê z ni¹ i przekraczamy siebie…  
IS: Kiedy ju¿ stoisz przed publicznoœci¹, co czujesz?
M.C.: Czasem pustkê w g³owie i tremê, ale potem scenografia, kostiumy, atmosfera przywo³uj¹ pamiêæ przestrzenn¹ 
i zaczyna siê przedstawienie. Wtedy publicznoœæ przestaje istnieæ, jest tylko tak zwana czwarta œciana, trzeba 
pokonaæ siebie i wejœæ w rolê. Wystarczy moment, ¿eby poczuæ radoœæ grania.
IS: Gdybyœ mia³ jednym zdaniem podsumowaæ swoj¹ profesjê, co byœ nam powiedzia³?
MC: Magia aktorstwa uzale¿nia i ka¿e czekaæ – na swoje wejœcie podczas spektaklu, na kolejn¹ rolê, 
na sukces i… na wyp³atê.
IS: Dziêkujê Ci bardzo za rozmowê.

Æwiczenie 3
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Dlaczego aktor zwykle wie wiêcej o ¿yciu 1. 

        i ludziach ni¿ przeciêtny cz³owiek?
Co mog³oby siê staæ, gdyby aktor przenosi³ 2. 

        odgrywane role na prywatne ¿ycie?
Jaki jest stosunek Micha³a do pirackich 3. 

        kopii filmów?
Czym ró¿ni siê gra przed kamer¹ od gry 4. 

        na scenie teatralnej?
Jak wygl¹da przygotowywanie spektaklu?5. 

Jakie emocje odczuwa aktor na scenie?6. 

A: Czy trudno dostaæ siê do szko³y teatralnej? Co trzeba zrobiæ, ¿eby zostaæ przyjêtym?
A: I to ju¿ koniec?
M: Dlaczego? Spróbujcie wyobraziæ sobie egzamin. Pierwszy etap -  kandydaci staj¹ przed
 komisj¹ w grupach dziesiêcioosobowych w samych spodenkach! To doœæ krêpuj¹ca 
 sytuacja. Cz³owiek nie mo¿e niczego ukryæ. Zw³aszcza dziewczyny siê stresuj¹, bo nie
 mog¹ schowaæ ¿adnych defektów pod dobrze dobranym ciuchem. A tu trzeba siê 
 zaprezentowaæ jakby nigdy nic, opowiedzieæ coœ o sobie, coœ wyrecytowaæ.
M: No, byæ spokojnym, opanowanym, nie daæ siê wytr¹ciæ z równowagi.
M: Trzeba mieæ sporo szczêœcia, stalowe nerwy i odrobinê talentu.
A: Dlaczego to takie wa¿ne?
A: Eee, odrobina chyba nie wystarczy. A co to znaczy mieæ: „stalowe nerwy”?
A: Czym jest motywowana taka forma egzaminu?
A: Czyli na start jest du¿o emocji. A co potem, jak wygl¹da kolejny etap?
M: Aktor musi siê umieæ znaleŸæ w ka¿dym po³o¿eniu. Zagraæ ka¿d¹ rolê. Pewnie lepiej 
 sprawdziæ od razu, jak reaguje w nietypowych okolicznoœciach, czy nie parali¿uje go 
 wstyd albo strach. 
M: Drugi etap jest czysto teoretyczny – sprawdzanie wiedzy ogólnej o teatrze itd. 
M: Nie, jeszcze ostatnia czêœæ egzaminu, ta najwa¿niejsza, sprawdzenie zdolnoœci 
 aktorskich. Ci kandydaci, którzy przeszli przez dwa pierwsze etapy, musz¹ odegraæ 
 zadan¹  scenkê, coœ zaimprowizowaæ. Zwykle z rzeszy kandydatów zostaje dwudziestu… 

aktor,
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Andrzej: 

Kamila: 

Wanda: 

 

EMOCJE

Co?                                     Cz³owiek jest…               Temat jest…                    Co robiæ?

zdenerwowanie

skrêpowanie
oburzenie

wystraszony

zawstydzony

radosny

denerwuj¹cy
wstydliwy

oburzaj¹cy
radosny

stresowaæ siê

odczuwaæ strach = baæ siê
radowaæ siê* = cieszyæ siê

*forma rzadko u¿ywana

Cześć Mami!
Dzwoniłam do teatru, żeby 

Myślę, że Karol i tak może iść z nami, czasem przed spektaklem ktoś

rezygnuje i są wolne miejsca. 
Angela

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ tabelê.

Æwiczenie 6
W jakich okolicznoœciach odczuwasz poszczególne emocje?

Æwiczenie 7
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ,
a nastêpnie zredagowaæ notatkê.

Æwiczenie 1
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ wypowiedzi ró¿nych osób na 
temat nielegalnego œci¹gania z sieci, a nastêpnie
streœciæ ich sens.

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

tytu³ spektaklu

dzieñ

data

iloœæ biletów

lokalizacja miejsc

termin odbioru

cena

sobota

C  PIRACTWO
 INTERNETOWE

Co to jest piractwo internetowe?1. 

Co najczêœciej œci¹gaj¹ internauci z sieci?2. 

Jaki jest stosunek do piractwa w Twoim kraju?3. 

Czy wiesz, jakie kary gro¿¹ za nadu¿ycia pope³nione 4. 

        w Internecie?

Leszek: 

Grzegorz: 

strach odczuwaæ strach
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D  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 3
Proszê uporz¹dkowaæ zwroty.

Æwiczenie 1
Co czuje osoba, która tak mówi? 

Æwiczenie 2
Proszê u³o¿yæ w³asny scenariusz do filmu.

DYSKUSJA

O Bo¿e! Co to bêdzie!?
To cudownie!
Szlag by to trafi³!
Umieram z przera¿enia!
Ojej, co ja narobi³am!
To niedopuszczalne!
To niesamowite!
Jak pan tak mo¿e?!

O cholera!
Jestem trochê zak³opotany…
A niech go wszyscy diabli…!
Wkurza mnie to!
Rewelacyjna wiadomoœæ!
To skandal!
To ¿enuj¹ce!

 

 

Æwiczenie 4
Proszê przygotowaæ argumenty do dyskusji 
na temat piractwa internetowego, 
a nastêpnie przeprowadziæ dyskusjê w grupie.

Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci!    
Jestem tego samego zdania co… 
Jestem przekonana, ¿e…
Jakie jest pana zdanie na ten temat?
To ciekawy punkt widzenia, ale nie…  
Jak pañstwo s¹dz¹?
Czy mogê o coœ zapytaæ?
Nie mogê siê z panem zgodziæ…
Wed³ug mnie…
Trudno to okreœliæ… 
Jestem absolutnie pewien, ¿e…
Z mojego punktu widzenia…
Zgadzam siê z…
Uwa¿am, ¿e…
Nie popieram... 
Chcia³bym coœ dodaæ…
Nie jestem ca³kowicie przekonany…
To dla mnie oczywiste, ¿e…
Nie czujê siê kompetentny do
wyg³aszania takich opinii.

Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci!

 Opinie neutralne

 Opinie o silnym zabarwieniu emocjonalnym

 OdpowiedŸ wymijaj¹ca

 Pytanie o opiniê

 Wtr¹cenia

 Akceptacja

 Brak akceptacji

ARGUMENTY ZA                                                        ARGUMENTY PRZECIW

Przepraszam, ale wydaje mi siê…

W porz¹dku, przekona³eœ mnie.
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Lekcja_22
KOMUNIKACJA                                                   S£OWNICTWO                                                                     GRAMATYKA                
wyra¿anie podziwu i uznania
wyra¿anie opinii krytycznej
dyskusje o sztuce

malarstwo, fotografia
wystawy, wernisa¿e

rzeczowniki zakoñczone na -um

widowisko, dochód, zwabiæ, ujêcie tematu, rêkodzie³o, odwa¿yæ siê, iskra, ubieg³y, kulisy, 
utrwaliæ, patrzeæ w dal, ujêcie fotograficzne, sceneria, wybrukowany, cieñ

A  MuZEuM 

MuZEuM? 
DLACZEGO NIE!
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Æwiczenie 1
Co mówi Angela?

Mami: Angela, wybierasz siê na „Noc muzeów”?

Angela: .......................................................................................................................................

Mami: To coœ niesamowitego, super wydarzenie kulturalne! Wszystkie muzea 
 i galerie s¹ otwarte przez ca³¹ noc! 

Angela: .......................................................................................................................................

Mami: No, nie b¹dŸ taka! Wiem, ¿e ju¿ by³aœ w wielu muzeach, ale teraz to coœ specjalnego. 
 Bêd¹ ró¿ne wystawy, wyk³ady i projekcje filmów, nawet widowiska teatralne.

Angela: ......................................................................................................

Mami: Z pi¹tku na sobotê.

Angela: ......................................................................................................

Mami: Nie, wstêp jest bezp³atny.

Angela: ......................................................................................................

Mami: Cieszê siê. Gdzie siê spotkamy?

Angela: ......................................................................................................

Mami: Myœlê, ¿e to trochê za wczeœnie. O wpó³ do siódmej wystarczy.

Angela: ......................................................................................................

Mami: Jak chcesz, to mo¿emy wzi¹æ Javiera, ale on siê specjalnie nie fascynuje muzeami…

„Noc muzeów”? Nie bardzo wiem, co to tak naprawdê jest.

MIANOWNIK

DOPE£NIACZ

CELOWNIK

bIERNIK

NARZÊDNIK

WO£ACZ

MIEJSCOWNIK

Æwiczenie 3
Proszê uzupe³niæ tabelê.

l. poj.                             l. mn.

muzeum  narodowe
muzeum

muzeum

muzeum

muzeum

muzeum

muzeum

     muzeom narodowym

Æwiczenie 2
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Czy interesujesz siê sztuk¹?1. 

Jakie formy sztuki cenisz 2. 

        najbardziej?
Czy czêsto bywasz w muzeach, 3. 

        galeriach, na wystawach?
Czy by³eœ kiedyœ 4. 

        na wernisa¿u?
Czy masz jakieœ 5. 

        artystyczne talenty?

222A1
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To ……….....……….. jedyny w swoim 
rodzaju! Tak siê cieszê, ¿e mog³em 
obejrzeæ te ……………….. . Zw³aszcza 
obraz otwieraj¹cy ekspozycjê wywiera 
……………….. wra¿enie. Mistrzowska 
…………......….., doskona³y rysunek 
postaci! 

Owszem ……………….. uwagê, daje do myœlenia, 
ale bez ………....……….. . Wolê tradycyjne formy 
………….…….. . Nie do koñca odpowiada mi ten 
…………..…….. . Po prostu nie wiem, czy pisuar 
mo¿e byæ dzie³em ……………….. .

laboratorium, centrum, akwarium, liceum,
hospicjum, muzeum    

A  MuZEuM 

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ (liczba mnoga).

Æwiczenie 5
Co to jest?

Æwiczenie 6
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

abstrakcja

Æwiczenie 7
Proszê pogrupowaæ wyra¿enia.

fascynuje   , przeciêtny, przyci¹ga, 
olœniewaj¹cy, bardzo   , niezrównany, 
rewelacyjny, marny, zadziwia, s³aby,
zachwycaj¹cy, niezwykle, urzeka,
nieszczególny, uroczy, nies³ychanie, 
zachwyca, kiepski, ogromnie, œredni, 
wspania³y, porywaj¹cy, wybitny 

 fascynuje,

portret karykatura

autoportret
pejza¿

martwa natura

Jeœli chodzi o mnie, to jestem 
pod silnym ………...…....... tej 
wystawy. Zachwyci³y mnie te 
obrazy! Fantastyczne, 
urzekaj¹ce, ………………......!

Prawdê mówi¹c niezbyt do mnie ……………….. taki 
typ malarstwa.  Wiem, ¿e to powszechnie ……………….. 
i podziwiany artysta, ale nie ……………….. mi siê ani 
jego prace, ani ……………….. ujêcia tematu.

Sztuka nie mo¿e jedynie 
......................... . Sztuka musi coœ 
wyra¿aæ. Brakuje mi tu jakiejœ 
iskry ......................... . Artystce siê 
wydaje, ¿e jeœli z³amie wszystkie 
tabu i poka¿e coœ, czego nikt inny 
nie ......................... siê pokazaæ, to 
ju¿ wystarczy, ¿eby nazwaæ to 
......................................... . Wed³ug 
mnie ..................................... to za 
ma³o, aby mówiæ o wartoœciach 
............................. tych prac.

Uznanie

Brak uznania

Intensywnoœæ odczuæ

Odczucia

wybitny, 

  bardzo, 

v

v

v

v
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22_W czasie „Nocy muzeów” mo¿na bêdzie przyjrzeæ siê .................................... „od kuchni”.1. 

Miêdzy ............................... handlowymi jest doœæ du¿a konkurencja. Ka¿de z nich próbuje   2. 

 zwabiæ klientów promocjami i wyprzeda¿ami.
Odbêdzie siê aukcja dzie³ sztuki na rzecz kilku krakowskich ................................................   3. 

 dla nieuleczalnie chorych.
Lubiê patrzeæ na wielkie ............................... i obserwowaæ ¿ycie ryb.4. 

W piêciu ............................... m³odzie¿ przygotowa³a program artystyczny, 5. 

        z którego dochód szko³y przeznacz¹ na dzieci niepe³nosprawne.
Trzy ............................... medyczne testuj¹ nowy lek na bezsennoœæ.6. 

muzeom

J.
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Æwiczenie 9
Jest „Noc muzeów”. Angela, Mami i Javier wyszli w³aœnie z jednej z wystaw. Proszê napisaæ, jak j¹ komentuj¹.

Æwiczenie 10
Prowadzisz aukcjê obrazów m³odocianych artystów na rzecz hospicjum dla dzieci.
Proszê zachêciæ klientów do kupna obrazów, opisuj¹c dok³adnie ka¿dy z nich i wyra¿aj¹c swoje uznanie.

Æwiczenie 11
W jakim dziale muzeum mo¿na znaleŸæ te eksponaty?

Æwiczenie 8
Co pasuje?

przyci¹ga
bez
wywiera
jedyny
zafascynowa³o
byæ 
przemawia

wra¿enie
do kogoœ
rewelacji
pod wra¿eniem
uwagê
odbiorców
w swoim rodzaju

na pierwszym 
planie

t³o / w tle

                                           
na drugim 
planie

1.

2.
3.

4.

5. 6.
7.

8.

9.

10.

malarstworzeŸba

ryciny, 
rysunki, 
szkice

rêkodzie³o
artystyczne

sztuka 
ludowa

ceramika

sztuka 
u¿ytkowa

galeria 
plakatu

militaria

numizmatyka

PLAN MUZEUM

1.
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B  WERNISA¯
Hannele Tilles jest czêstym goœciem w Polsce i, mimo i¿ jest osob¹ 
szalenie zajêt¹, zawsze znajduje czas na naukê polskiego. Nasze lekcje 
zwykle przekszta³caj¹ siê w inspiruj¹ce dyskusje na temat sztuki, filmu, 

literatury – jednym s³owem – szeroko pojêtej kultury. Ubieg³ej jesieni Hannele zorganizowa³a 
w Helsinkach du¿¹ wystawê prac swojego ojca – Alvara Kolanena (czo³owego fiñskiego foto-
grafa z po³owy dwudziestego wieku). Teraz zgodzi³a siê podzieliæ z nami swoimi wra¿eniami 
i opowiedzieæ o pracy przy wystawie „od kuchni”.

IS: Kiedy zrodzi³ siê pomys³ wystawy?

HT: To by³o 10 lat temu. Wraz z dwoma braæmi, Risto i Jarim, chcieliœmy zorganizowaæ pokaz 
najwa¿niejszych  prac ojca, które by³yby podsumowaniem jego twórczoœci. Mo¿e powinnam zacz¹æ 
od krótkiej prezentacji ojca, gdy¿ wiem, ¿e nasza kultura jest doœæ hermetyczna i nazwiska istotne dla 
Finów pozostaj¹ znane tylko w naszym krêgu. Alvar Kolanen by³ oficjalnym fotografem od public relations, 
odpowiedzialnym za utrwalanie wizerunku znanych artystów, gwiazd estrady czy œwiata mody. Warto 
pamiêtaæ, ¿e to nie by³y czasy wielkich agencji prasowych, kiedy s³awni ludzie przed fotoreporterami 
szczelnie zamykaj¹ drzwi. Wprost przeciwnie, wówczas fotograf to tak¿e by³ ktoœ zza kulis. Ktoœ, kto dziêki 
swojej rzetelnej, a jednoczeœnie twórczej pracy stawa³ siê „jednym z nich”. Ojciec czêsto przebywa³ wœród 
tak zwanych „s³aw”, by³ zapraszany na scenê, do garderoby, na prywatne przyjêcia. Artyœci obdarzali go 
zaufaniem, a ten bezpoœredni, personalny kontakt owocowa³ œwietnymi fotografiami, ukazuj¹cymi coœ 
wiêcej ni¿ wygl¹d zewnêtrzny. 

IS: To prawda, ¿e ka¿da z utrwalonych na zdjêciach twarzy skupia na sobie uwagê 
ogl¹daj¹cego. Z równym  zainteresowaniem przygl¹damy siê fotografiom
Paula Anki, Irwina Goodmana, Inger Nilson (filmowej Pippi Langstrumpf), 
co tym, z których spogl¹daj¹ na nas zupe³nie nieznani ludzie. 
W tych portretach widaæ kunszt fotografa.

Æwiczenie 1
Proszê skorygowaæ zdania.

Æwiczenie 2
Proszê zaznaczone wyra¿enia zast¹piæ zwrotami z tekstu.

Poszed³ na koncert wraz dla dzieæmi.    ............................
Aktorzy szczelnie otwieraj¹ drzwi przed fotoreporterami. ............................
Kto jest odpowiedzialny dla to wszystko?   ............................
Wprost identycznie, to ty jesteœ utalentowany, a nie on.  ............................
On czêsto przebywa³ miêdzy artystów.    ............................
Wygl¹d wewnêtrzny nie jest tak wa¿ny jak osobowoœæ.  ............................

Æwiczenie 3
Co pasuje?

utrwaliæ
pokaz
szalenie
przekszta³caæ siê
jednym s³owem
przygl¹daæ siê

niezmiernie
krótko mówi¹c
zmieniaæ siê
upamiêtniæ
patrzeæ na coœ z uwag¹
prezentacja

z

kunszt

cdn.
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To by³ doskona³y portret, widaæ w nim by³o mistrzowski talent / ....................... artysty.1. 

Dziêki zdolnoœciom i sumiennej / ................................................ pracy osi¹gn¹³ sukces.2. 

Zesz³ej / …………………… zimy otrzyma³em nagrodê w konkursie m³odych talentów.  3. 

Ten artysta przyci¹gn¹³ / ................................................... uwagê wielu ludzi.4. 

Na estradzie wyst¹pili znani / ............................................................. muzycy.5. 

Choæ nikt jej nie zna³, zaufaliœmy jej / ............................................................ . 6. 

Patrzy³a / ......................................................................... na nas z uœmiechem.7. 

Ten pomys³ powsta³ / .................................... podczas ostatniego spotkania.8. 
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Æwiczenie 4
Co pasuje?

Æwiczenie 7
Co pasuje?

Æwiczenie 5
Co to znaczy?

Æwiczenie 6
Proszê pos³uchaæ i uzupe³niæ.

IS:          Czy mog³aby nam Pani opowiedzieæ / mówiæ o warsztacie Alvara Kolanena?

HT:     To by³y zupe³nie inne czasy. Sprzêt fotograficzny nie by³ tak powszechnie / obecnie 
dostêpny. Jego obs³uga / us³uga by³a skomplikowana, wymaga³a wiedzy i sporych umiejêtnoœci. 

Ojciec by³ zafascynowany fotografi¹. Mia³ studio w domu, uczy³ siê wszystkiego samotnie / sam. Im 
wiêcej robi³ zdjêæ, tym wy¿ej / wysoko stawia³ sobie poprzeczkê, a¿ wyszed³ / doszed³ do momen-
tu, kiedy osi¹gn¹³ profesjonalizm. Fotografie ojca sta³y siê cz¹stk¹ naszego osobnego / rodzinnego 
¿ycia. Matka wywo³ywa³a zdjêcia, a wszyscy razem s³u¿yliœmy jako modele. Ojciec eksperymentowa³ 
/ entuzjazmowa³ siê z ruchem i œwiat³em. Próbowa³ uchwyciæ przez obiektyw coœ wiêcej ni¿ statyczn¹ 
scenografiê / sceneriê. Jedno z moich ulubionych zdjêæ, to fotografia dwie / dwóch dziewczynek 
biegn¹cych leœn¹ drog¹. To ja i kuzynka, ale nie my jesteœmy tu istotne, lecz efekt / efektownie ruchu 
– nasz bieg, który uda³o siê ojcu utrwaliæ. 
IS: Wszystkie rodzinne fotografie s¹ bardzo ujmuj¹ce. Prosta, ale przemyœlana / wyrafinowana 
kompozycja daje im du¿¹ si³ê wyrazu. Do mnie najbardziej mówi / przemawia ta przedstawiaj¹ca dwo-
je dzieci stoj¹cych nad brzegiem morza, zapatrzonych w dal / daleko. Gdzieœ na drugim planie stoj¹ 
dwie inne postacie – prawie niewidoczne / widoczne, ale doskonale zamykaj¹ce kompozycjê kadru. 
Inna fotografia, która przychodzi mi na g³owy / myœl, to ujêcie w¹skiej, stromej, wybrukowanej uliczki. 
Idzie ni¹ kobieta - jej cieñ i gra œwiate³ na kamieniach, ró¿ne odcienie szaroœci tworz¹ niesamowicie 
plastyczny / plastycznie efekt. 

istotny

I.S.: D³ugo mo¿na by wymieniaæ kolejne ........................... zdjêcia, wróæmy jednak do wystawy. 
Dlaczego nie uda³o siê zorganizowaæ jej 10 lat temu?
H.T.: To by³o zbyt ..................................... przedsiêwziêcie z przyczyn technicznych. Dysponowaliœmy 
............................ kolekcj¹ zdjêæ ojca – 35 tysiêcy fotografii. Nale¿a³o je zeskanowaæ. Jednak¿e proces 
ten, ze wzglêdu na ni¿szy poziom technologii, by³ wtedy bardzo .............................., a przede wszystkim 
zbyt czasoch³onny. Do pomys³u wróciliœmy 2 lata temu. Zacz¹³ siê czas wytê¿onej pracy.  ........................... 
i obróbka techniczna zdjêæ; wybieranie tych najciekawszych czy z jakichœ wzglêdów najwa¿niejszych 
i ........................... ich. Wreszcie d³ugie godziny spêdzone w bibliotece, gdzie mia³am dostêp do mi-
krofilmów z zaprojektowanymi przez ojca ok³adkami ........................... i p³yt. ( Alvar Kolanen pracowa³ 
dla kilku wytwórni muzycznych i to w ........................... z³otego wieku fiñskiej muzyki pop.) Tam te¿ 
przegl¹da³am ........................... sprzed lat ilustrowane jego fotografiami. Czêsto pracowa³am po 12 go-
dzin, ........................... siê maksymalnie wykorzystaæ ka¿dy pobyt w Finlandii, gdzie w sumie spêdza³am 
ponad 2 miesi¹ce ..........................., je¿d¿¹c to na kilka dni, to na tydzieñ, to na dwa. 
I.S.: Jednym s³owem, przez te ostatnie lata siedzia³a Pani na ........................... .
H.T.: Tak, wci¹¿ by³am w podró¿y miêdzy Londynem, gdzie teraz mieszkam, a Helsinkami. Warto 
jednak by³o w³o¿yæ w ten ........................... tyle wysi³ku. 

przedsiêwziêcie
ogromny
kosztowny
czasoch³onny
wytê¿ony
w³o¿yæ w coœ du¿o wysi³ku
przyczyna
okres

intensywny
powód
czas
olbrzymi, gigantyczny
zabiera du¿o czasu
zamiar, plan
drogi, zabiera du¿o pieniêdzy
bardzo siê postaraæ
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coœ nie jest dostêpne
osi¹gn¹æ profesjonalizm

coœ wymaga wiedzy i umiejêtnoœci

stawiaæ sobie wysoko poprzeczkê
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C  POWTÓRZENIE

Æwiczenie 8
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 9
Proszê przeczytaæ wszystkie czêœci wywiadu raz jeszcze i odpowiadaj¹c 
na pytania napisaæ krótkie streszczenie tekstu.

Æwiczenie 1
Korzystaj¹c z wiadomoœci z Internetu, proszê napisaæ kilka zdañ na temat wybranego polskiego 
twórcy - malarza, rzeŸbiarza lub fotografa - oraz zaprezentowaæ jedno z jego dzie³.

Æwiczenie 2
Proszê wymyœliæ tytu³y tym obrazom. Który z nich 
chcia³byœ mieæ w domu i dlaczego?

nowoczesny, popularnoœci¹    , budowa³a, mówili, prasie, 
osobistoœci, przez, komentarzy, do, wernisa¿, tamtych, 
powodzenia, pogratulowaæ, kategorii, twórczoœæ, zdjêæ 

HT: Wystawa otwarta w paŸdzierniku 2010 r. cieszy³a siê wielk¹ ................................ . 
Ponoæ ¿adna z wystaw w galerii Laterna Magica nie odnios³a jeszcze takiego sukcesu. Na sam 
................................ przyby³o 150 osób. Wœród nich 5 naprawdê wa¿nych ............................... . Goœcie mo-
gli podziwiaæ 75 zdjêæ wyeksponowanych w bardzo  .............................. sposób, bezpoœrednio na murze. 
Fotografie podzielone by³y na 8  ..............................: Promocja (politycy i artyœci), Piosenkarze na scenie, 
Œwiat mody, Film i telewizja (ojciec dokumentowa³ pocz¹tki telewizji w Finlandii), Za kulisami, Hel-
sinki, Rodzina i wreszcie Ok³adki p³yt i czasopism. Dodatkowo atmosferê  ............................ muzyka. 
„To muzyka z czasów naszej m³odoœci” - ............................  zwiedzaj¹cy. Dla niejednego z nich wystawa 
by³a wzruszaj¹cym powrotem ............................ przesz³oœci. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiele ze ..........................  
Alvara Kolanena sta³o siê kultowymi fotografiami, wrêcz ikonami ............................ lat, które promowa³y 
i wzbogaca³y nasz¹ fiñsk¹ kulturê. Mi³o by³o w czasie wernisa¿u s³uchaæ ciep³ych ............................, 
odczuwaæ serdeczn¹ reakcjê ludzi. Nic dziwnego, ¿e potem w ............................  ukaza³o siê a¿ 11 
artyku³ów dotycz¹cych zarówno ojca, jak i samej ekspozycji. Zaproponowano nam tak¿e zaprezen-
towanie wystawy w trzech innych miastach. Równie¿ przygotowana ...............................  nas ksi¹¿ka 
z fotografiami Alvara Kolanena i krótkimi komentarzami rozesz³a siê bardzo szybko. Planujemy teraz 
wydanie wywiadów z ówczesnymi gwiazdami estrady, które opowiedzia³yby, jak z perspektywy czasu 
patrz¹ na tamte lata.
IS: Pozostaje mi ............................  serdecznie sukcesu i ¿yczyæ ............................  w realizacji kolej-
nych przedsiêwziêæ. Dziêkujê za rozmowê, która przybli¿y³a nam tak ciekaw¹ ............................ Alvara 
Kolanena.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

v

Jak¹ wystawê postanowi³a zorganizowaæ Hannele?1. 

Sk¹d pochodzi³ Alvar Kolanen i kim by³ z zawodu?2. 

Kogo utrwala³ na zdjêciach?3. 

Jaki by³ stosunek artystów do Kolanena?4. 

Jakie s¹ jego fotografie?5. 

Gdzie i jak uczy³ siê zawodu?6. 

Dlaczego wystawy nie uda³o siê zorganizowaæ 10 lat wczeœniej?7. 

Na czym polega³o przygotowanie wystawy?8. 

Jak wygl¹da³ opisany wernisa¿?9. 
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Lekcja_23
Powtórzenie wiadomoœci. Informacje na temat egzaminów certyfikatowych.

poprawnoœæ, p³ynnoœæ, ocena, polecenie, pochwa³a, nagana, skarga, obietnica

A  NAuCZYCIELKA

CZAS NA EGZAMIN!
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ rzeczowniki odczasownikowe, a nastêpnie pos³uchaæ i skorygowaæ.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ (tryb rozkazuj¹cy).

Kochani! Za nami kolejny etap nauki, czas na test. Nale¿y wam siê ............................. (wyjaœniæ) na czym on 
bêdzie polega³. A wiêc: standardowy test sprawdzaj¹cy wasze kompetencje jêzykowe powinien sk³adaæ siê 
z kilku czêœci. Po pierwsze: ............................... (rozumieæ) ze s³uchu. Waszym zadaniem jest ............................... 
(wybraæ) lub ................................... (sformu³owaæ) w³aœciwej odpowiedzi na pytania w trakcie nagrania lub po 
jego ................................... (wys³uchaæ). Mo¿e to te¿ byæ ................................... (zaznaczyæ) w³aœciwej odpowiedzi 
albo ......................... (uzupe³niæ) brakuj¹cych fragmentów tekstu. Po drugie: gramatyka, czyli ......................... 
(wybraæ) lub ......................... (utworzyæ) gramatycznie poprawnej formy lub struktury.
Po trzecie: ......................... (rozumieæ) tekstów pisanych. Zadaniem zdaj¹cych jest ......................... (przeczytaæ) 
tekstu, a nastêpnie ............................ (zaznaczyæ), które ze zdañ to prawda lub nieprawda, ......................... 
(pouk³adaæ) fragmentów tekstu w logicznej kolejnoœci czy ......................... (dopasowaæ) tekstu do tytu³u. Po czwar-
te: ......................... (pisaæ) w³asnego tekstu z zestawów tematycznych do wyboru. Celem jest ......................... 
(badaæ) sprawnoœci ......................... (pisaæ), a nie ................................... (wykazaæ siê) wiedz¹ specjalistyczn¹. 
Oceniane bêd¹: treœæ, d³ugoœæ, forma, kompozycja, poprawnoœæ gramatyczna, s³ownictwo, styl, ortografia 
i interpunkcja.
I na koñcu, zwykle tylko na egzaminach certyfikatowych: ........................ (mówiæ), czyli kilkuminutowa prezen-
tacja na wylosowany temat, minidyskusja, .................................. (komentowaæ) jakiejœ sytuacji, ......................... 
(wyraziæ) swojej opinii czy ............................ (opisywaæ) fotografii. Tu bêdzie oceniana nie tylko poprawnoœæ 
i s³ownictwo, ale te¿ p³ynnoœæ wypowiedzi, idiomatyka, wymowa, intonacja. Czy wszystko jasne?

wyjaœnienie

W czasie testu ........................... (pamiêtaæ) o kilku wa¿nych rzeczach:
• Nie …....................... (uczyæ siê) ca³¹ noc, ......................... (wyspaæ siê)!
• .................................. (zjeœæ) dobre œniadanie!
• Nie …....................... (stresowaæ siê) za bardzo!
• Nie …....................... (spóŸniæ siê)!
• .................................. (przeczytaæ) uwa¿nie polecenie i przyk³ad!
• .................................. (upewniæ siê), czy rozumiecie, co macie zrobiæ!
• .......…....................... (zaczynaæ) od tego, czego jesteœcie pewni!
• .................................. (rozplanowaæ) dobrze czas!
• .................................. (zostawiæ) sobie czas na korektê b³êdów!
• .................................. (myœleæ) pozytywnie!

pamiêtajcie
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B  ANGELA
Æwiczenie 1

Proszê odpowiedzieæ na pytania.

Æwiczenie 2
Proszê pos³uchaæ i zaznaczyæ w³aœciwe odpowiedzi. Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz!
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16. Ta wypowiedŸ jest typowa:          
           w górach                                

            nad morzem             

            w lesie

17. Ta wypowiedŸ to:                          
           ¿yczenie                                 

            obietnica                   

            protest

18. Ta wypowiedŸ jest typowa:          
           na uczelni                              

            w domu na wsi         

            w zoo

19. Ta wypowiedŸ to:                           
           rada                                        

            zakaz                          

            nakaz

20. Ta wypowiedŸ wyra¿a:                  
           zadowolenie                          

            obojêtnoœæ                

            niezadowolenie

21. Ta wypowiedŸ znaczy:                   
           jestem pewny / pewna        

            nie wiem                  

            nie jestem pewny / pewna

22. Ta wypowiedŸ znaczy:                  
           œwietne!                                  

            beznadziejne!           

            takie sobie...

9. Ta wypowiedŸ jest typowa:            
           w samochodzie                    

            w restauracji            

            w samolocie

10. Ta wypowiedŸ to:                          
           przeprosiny                          

            ¿yczenia                     

            kondolencje

11. Ta wypowiedŸ to:                          
           zakaz                                     

            proœba                        

            skarga

12. Ta wypowiedŸ jest typowa:          
           w poci¹gu                             

            w tramwaju               

            w samolocie

13. Ta wypowiedŸ wyra¿a:                 
           zachwyt                                 

            oburzenie                  

            zniechêcenie

14. Ta wypowiedŸ jest typowa:          
           na cmentarzu                       

            w kwiaciarni             

            w ogrodzie

15. Ta wypowiedŸ jest typowa:          
           w Wielkanoc                        

            w Bo¿e Narodzenie

            w Nowy Rok

1. Ta wypowiedŸ jest typowa:            
         w biurze paszportowym    

          na poczcie                

          na dworcu

2. Ta wypowiedŸ to:                             
         ¿yczenie                               

          ¿al                              

          zachêta

3. Ta wypowiedŸ jest typowa:            
         u dentysty                            

          w kinie                       

          w banku

4. Ta wypowiedŸ jest typowa dla:
         meczu tenisowego             

          boksu                        

          pi³ki no¿nej

5. Ta wypowiedŸ to:                            
         pochwa³a                             

          nagana                      

          podziêkowanie

6. Ta wypowiedŸ jest typowa:            
         przy drukarce                      

          przy komputerze      

          przy odtwarzaczu CD

7. Ta wypowiedŸ jest typowa dla:     
         reklamy                                

          reklamacji                 

          ¿yciorysu

8. Ta wypowiedŸ jest typowa dla:      
         dziennikarza                        

          polityka                     

          taksówkarza

23_Co to znaczy „korzenie”?1. 

Czy wiesz, jakie inne znaczenie ma to s³owo?2. 

Czego Angela spodziewa siê po egzaminie?3. 

Co wci¹¿ sprawia jej trudnoœæ?4. 

Jak mo¿e to poprawiæ?5. 
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C  MAMI

Szczerze mówi¹c nie lubiê ........................... (gramatyka). Nie przepadam za ............................ 
(deklinacja) rzeczowników i przymiotników, za du¿o tych ................................. (przypadki) i to 

w ..............................….......................…......................... (liczba pojedyncza 

i mnoga), ale nie sprawia ............ (ja) to takich trudnoœci jak liczebni-
ki! Jak to zapamiêtaæ: .................. (2) studenci ............................ (uczyæ 

siê), ale .................. (2) studentów ................................ (uczyæ siê)! Albo: 
............................................... (2 / studentka), ale ju¿ .................................. 
(5 / studentka). Dlaczego to takie skomplikowane? Czasowniki s¹ 
w ............................. (porz¹dek) oprócz ............................ (aspekt). Sk¹d 
....................... (Polak) wiedz¹, której ........................... (forma) maj¹ u¿yæ?! 
No i zaimki osobowe, zawsze ........... (ja) siê mieszaj¹. Nie wspomnê 
o ............................. (przyimki)! Tak, nie cierpiê .........................................
(gramatyka), ale wiem, ¿e bez .......... (ona) nie bêdê mówiæ poprawnie.

Ewa opiekuje siê .................................................... 1. (chora babcia).         

Kto zajmuje siê ............................................................ 2. (twój kot)? 

Którêdy do dworca?.................................................... 3. (ten tunel).   

Staszek Ÿle kieruje ....................................................... 4. (ta firma).   

Potrzebujê ............................................................ 5. (dobry s³ownik).   

Szukasz ............................................................. 6. (dziura) w ca³ym.     

Pilnuj …........................................................................ 7. (swój nos).     

Bojê siê ........................................................................ 8. (du¿e psy).    

Lubiê .......................................................................... 9. (ci studenci).    

Kocham .............................................................. 10. (moi dziadkowie).   

Ta fundacja pomaga ..................................................11.  (zwierzêta).                

Ufasz ....................................................................... 12. (swój partner)?        

Nigdy nie by³em w .................................. 13. (Kazimierz) nad Wis³¹.              

Spêdzi³em urlop na ...................................................... 14. (Mazury).  

Drogi ........................................................................ 15. (pan Tomasz)!  

imiê -     .........................
pani -     .........................
brat -      .........................
W³och -  .........................

cz³owiek - .........................
zwierzê -   .........................
muzeum - .........................
ksi¹dz -     .........................

rok -    .........................
oko -   .........................
ucho - .........................
pan -   .........................

tydzieñ -    .........................
pieni¹dz - .........................
prawnik -  .........................
emeryt -    .........................

Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 2
Proszê zdecydowaæ jaki to przypadek, a nastêpnie wstawiæ w³aœciw¹ formê rzeczowników. 

Æwiczenie 3
Proszê dopisaæ liczbê mnog¹.

chor¹ babci¹

imiona

NARZÊDNIK
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Dlaczego on pojecha³ bez 1. j¹ / niej / jej?
Czy wed³ug  2. tob¹ / ci / ciebie warto to kupiæ?
To wszystko przez 3. niego / go / nim.
On jest zawsze uprzejmy wobec 4. nam / nas / nami.
Wierzê w 5. tob¹ / ci / ciebie!
Myœlê o 6. niej / j¹ / ni¹ i martwiê siê o niej / j¹ / ni¹.
Przyjedziemy do 7. wami / was / wam.
Nie krzycz na 8. mi / mn¹ / mnie! To nie moja wina!
Ktoœ dzwoni³ i pyta³ o 9. nimi / ich / nich.
Niech to zostanie miêdzy 10. nimi / je / nie!
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Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ przyimki.

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 7
Co pasuje?

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ tabelê.

23_
Pies œpi ......................................... sto³em.1. 

Uwe czêsto jest .......................... domem.2. 

Wiem to .......................................... gazety.3. 

Lubiê jeœæ wszystko ......................... sera.4. 

Jestem ............. koœciele ................ mszy.5. 

Mieszkam ...................... polskiej rodziny.6. 

Wysz³a ................ m¹¿ ................. Piotra?!7. 

Zadzwoñ natychmiast ............... karetkê!8. 

Wierzysz ......................................... Boga?9. 

Zap³aci³eœ ............................ swoje piwo?10. 

Uczê siê polskiego .................... Internet.11. 

Kup syrop .................................. kaszlowi.12. 

Nie rób niczego ....................... woli ojca!13. 

W³aœnie wróci³em ........................ morza.14. 

Student odpowiada ..................... tablicy.15. 

pod

opowiadaæ
mówiæ
braæ
wracaæ
k³aœæ
widzieæ
ogl¹daæ
znajdowaæ
wynajmowaæ
zaczynaæ
dawaæ
zarabiaæ
wybieraæ

CZASOWNIKI 
NIEDOKONANE

CZASOWNIKI 
DOKONANE

opowiedzieæ

Olga poprosi³a go, ¿eby ............................................................... 1. (zrobiæ) kawê. 
Ala powiedzia³a, ¿e ....................................................... 2. (pojechaæ) jutro w góry. 
Niech pan ............................................................................................... 3. (usi¹œæ)!
Mama poprosi³a: .......................................................... 4. (byæ) grzeczny, dobrze? 
Tydzieñ temu Andrzej .......................................................... 5. (rozejœæ siê) z ¿on¹. 
Kiedy pierwszy cz³owiek ................................................. 6. (polecieæ) na ksiê¿yc? 
Niestety, ............................................... 7. (wysi¹œæ) pan przystanek za wczeœnie. 
Przed chwil¹ Piotr ....................................................... 8. (wyj¹æ) z torby no¿yczki.
Ch³opcy nie ............................................................................... 9. (zamkn¹æ) drzwi.
Gdybym .............................. pieni¹dze, .................................. 10. (mieæ, kupiæ) dom.
Gdyby ludzie nie ....................... 11. (paliæ) œmieci, nie ....................... (byæ) smogu. 
Czy oba auta s¹ ju¿ ................................................................................. 12. (umyæ)?
Ten obraz zosta³ ..................................................... 13. (namalowaæ) przez Matejkê. 
Czy wy ........................................................ 14. (przyjœæ) do mnie jutro wieczorem?
Ewa i Iza ju¿ .................... 15. (wyjœæ), kiedy oni wreszcie .......................... (przyjœæ).
Dawniej œwiêta ......................................... 16. (obchodziæ) siê bardziej tradycyjnie.

zrobi³

Tyle razy prosi³am, 
¿ebyœ to zrobi³!

223C4 223C5

223C6

223C7

 sto piêædziesi¹t  piêæ _155



9

U
w

e
 |

 C
za

s 
n

a
 e

g
za

m
in

! 

Prowadzê / pracujê w³asn¹ firmê, która zajmuje siê / opiekuje siê dystrybucj¹ produktów far-
maceutycznych. Teraz bardzo / intensywnie uczê siê polskiego. Mianowicie / jednak 
to doœæ / w³aœnie trudne kierowaæ firm¹ i natychmiast / jednoczeœnie spêdzaæ kilka godzin                                   
w szkole, ale radzê siê / sobie nieŸle. Pewnie dlatego / wobec, ¿e jestem 
zdyscyplinowany / dyscyplinarny i  systemowy / systematyczny. Lubiê uczyæ siê nowych 
wra¿eñ / wyra¿eñ. Dobrze zapamiêtujê / wspominam synonimy, antonimy i zwi¹zki frazeolo-
giczne. Uwa¿am / wed³ug mnie, ¿e warto / wolno te¿ znaæ / wiedzieæ kilka idiomów, albo / bo 
to œwiadczy o bogactwie s³ownictwa. Ocena z ¿adnego / ka¿dego egzaminu nie by³a dla 
mnie / mn¹ wa¿na, wkrótce / w koñcu uczê siê dla siebie / sobie.

miejsce
trzêsienie
oparty na
kultura
swój
baga¿
wyjœcie
przelew
bezprzewodowy
doœwiadczenie
kampania

wyborcza
internet
zawodowe
sta³ego pobytu
na konto
masowa
cz³owiek
podrêczny
ksi¹¿ce
awaryjne
ziemi

wojskowy
wolnoœæ
oczywisty
wyj¹tek
zaleta
nie cierpieæ
pewny siebie
przyczyna
zorganizowany
martwiæ siê
wygraæ

kontrowersyjny
regu³a
niezdyscyplinowany
rezultat
przegraæ
nieœmia³y
nie przejmowaæ siê
cywilny
wada
przepadaæ za
niewola

Baæ siê jak ........................... .1. 

G³odny jak ............................ .2. 

Silny jak ................................ .3. 

Pracowity jak ....................... .4. 

Zdrów jak .............................. .5. 

Uparty jak ............................. .6. 

Dumny jak ............................ .7. 

Chytry jak ............................. .8. 

ognia

D  uWE
Æwiczenie 1

Co pasuje?

Æwiczenie 2
Co pasuje?

Æwiczenie 3
Proszê po³¹czyæ antonimy.

Æwiczenie 4
Proszê po³¹czyæ synonimy.

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ idiomy.

protest __

wybory __

4. zw³aszcza

9. niezgoda

10. zazwyczaj

11. straszny

3. zdecydowaæ

5. do tego momentu

6. wzrost

2. g³osowanie

1. natura

7. spektakl 8. pomoc

postanowiæ __przedstawienie __

zwiêkszenie __

szczególnie __dotychczas __

na ogó³ __ratunek __

okropny __przyroda __

v
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Æwiczenie 1
Proszê uzupe³niæ.  

Æwiczenie 2
Proszê wybraæ jeden z zestawów i wykonaæ obydwa polecenia (a – oko³o 25 s³ów i b – oko³o 180 s³ów).  

Æwiczenie 1
Jakie wed³ug Ciebie s¹ mocne i s³abe strony Javiera?

Æwiczenie 2
Proszê opisaæ fotografie i przedstawione 
na nich sytuacje.

v

TOME

JAVIERF

przyznaæ

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ idiomy.

sobie, siê, historykiem, pustkê, rodzaju, 
przyznaæ   , powiedzieæ,  obla³em, stres, 
stresem, nieœmia³y, s³aba, w tym, natomiast

Muszê ................................., ¿e jestem typowym ............................... . Kocham czytaæ, lubiê te¿ 
bardzo pisaæ ró¿nego .................................... teksty. Uwielbiam daty i naprawdê jestem ..................
dobry. ................................ mówienie to moja ............................. strona. Jestem z natury ............................, 
wiêc jeœli mam coœ ........................................ na forum grupy, od razu robiê ............................. czerwony, 
mam ........................... w g³owie. Po prostu nie radzê ..................................... ze ............................ . Pamiêtam 
swoj¹ maturê, przez .................................. prawie j¹ .......................................!

ZESTAW 1
a.  Proszê napisaæ e-mail z pytaniem o nocleg 
    w pensjonacie „Wanda”.
b.  Proszê opisaæ swojego przyjaciela 
    z dzieciñstwa.

ZESTAW 2
a.  Proszê napisaæ kartkê do rodziców z wakacji 
    w Polsce.
b.  Proszê opisaæ swój ulubiony film.

ZESTAW 3
a.  Proszê zareklamowaæ dowolny produkt, który     
    nie dzia³a.
b.  Jak obchodzi siê w Polsce œwiêta?

ZESTAW 4
a.  Proszê zrobiæ listê zakupów na imprezê.
b.  Co by by³o, gdyby Unia Europejska siê      
    rozpad³a?

Æwiczenie 3
¯eby zdaæ egzamin trzeba uzyskaæ pozytywny wynik (minimum 60% punktów). 
Proszê uporz¹dkowaæ oceny od najlepszej do najgorszej.

dobra      niedostateczna      celuj¹ca      dostateczna       bardzo dobra 

|..............................| ..............................| ..............................| ..............................| ..............................|

+++ +_ _+++
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