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7.  Proszę przeczytać tytuł 
tekstu i przedyskutować 
w grupie, które frazy mogą 
wystąpić w tekście.

n bardziej agresywny (-a)
n odważniejszy (-a)  
n bardziej zdecydowany (-a)
n bardziej punktualny (-a) 
n bardziej empatyczny (-a) 
n bardziej ambitny (-a)
n inteligentniejszy (-a) 
n zdolniejszy (-a)  
n bardziej pracowity (-a)
n bardziej emocjonalny (-a) 
n spokojniejszy (-a)  
n weselszy (-a)

KobIETA CZY MĘżCZYZNA? Kto jest lepszym szefem?

Kobiety i mężczyźni różnią się sposobem zarządzania. Te różnice często 
wynikają ze stereotypów, my też kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni do 
tego, że szefem może być raczej mężczyzna, bo jest silniejszy, bardziej 
zdecydowany – mówi Marta Rybicka z agencji badawczej IQS.

SZEF – MĘżCZYZNA
Badanie pokazało, że atrybuty szefa mężczyzny to: władza (65%), 
porządek i kontrola (44%), wiedza (41%), odwaga (35%), zwycięstwo 
(33%) i prostota (25%).
– To są cechy typowo męskie i to widać w tych atrybutach mężczyzny 
szefa. Natomiast jeżeli chodzi o błędy, jakie mężczyźni popełniają, to 
jest to trochę odwrotność ich zalet. Częściej dystansują się wobec 
pracowników, nie traktują ich partnersko, nie nawiązują z nimi relacji, 
są mniej życzliwi – podkreśla Marta Rybicka. 

8. Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić tabelkę. 

9. Proszę popatrzeć na 
fotografię i przedyskutować 
w grupie:

10. Proszę posłuchać nagrania i napisać 
odpowiedzi w ćwiczeniu nr 9.

Ten student jest najwyższy w grupie. 
w + MIEJSCOWNIK (LOCATIVE)
Ta studentka jest najbardziej ambitna z grupy. 
z + DOPEŁNIACZ (GENITIVE)

0. Babcia Olga jest (mądra) najmądrzejsza w naszej rodzinie.
1. Karolina jest (inteligentna)  _______________________________________________________________________ w klasie.
2. Lody pistacjowe są (dobre)  ___________________________________________________________________ na świecie!
3. Dziecko Adama jest (głośne)  ____________________________________________  ze wszystkich dzieci, które znam.
4. Ali jest (wesoły)  _________________________________________________________________________ w naszej grupie.
5. Nasza sala jest (mała)  __________________________________________________________________  na uniwersytecie.
6. Emil jest (cichy)  _________________________________________________________________ ze wszystkich studentów.
7. Nasza grupa jest (dobra)  _______________________________________________________________________  na kursie.

11. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi  
formami przymiotnika w stopniu najwyższym.

Cześć! 
Jestem Amelia.

Cześć! Mam 
na imię Martins.

Cześć! Jestem 
Sara.

Cześć! Mam 
na imię Yosuke.

Kim jest Yosuke? – Japończykiem
Kim jest Amelia?
Kim jest Martins?
Kim jest Sara?
Kim jest Maryna?

Kto jest najweselszy?  ________________________
Kto jest najbardziej nieśmiały?  ______________
Kto jest najbardziej ambitny?  _______________
Kto jest najbardziej otwarty?  ________________
Kto jest najbardziej towarzyski?  _____________
Kto jest najgłośniejszy?  ______________________
Kto jest najmłodszy?  ________________________

Cześć! Mam 
na imię Maryna.

59
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Szef kobieta Szef mężczyzna

Pl
us

y
M

in
us

y
SZEF – KobIETA
Atrybuty szefa kobiety to: wiedza (37%), pasja i zaangażowanie 
(30%), władza/status (29%), pomysłowość i zaufanie (27%), 
odwaga (25%) i opieka (21%).
– Kobiety szefowe kojarzą się przede wszystkim z porządkiem i 
kontrolą. Mają też dużo cech „ciepłych”, są bardziej opiekuńcze, 
bardziej otwarte, bardziej empatyczne, zdecydowanie częściej 
wspierają swoich pracowników – mówi Marta Rybicka. Wadą 
kobiet szefów jest emocjonalny styl zarządzania.

Na podstawie: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ 
kobieta-czy-mezczyzna-kto-jest-lepszym-szefem,36421.html

12. Proszę napisać, co mówi optymista i pesymista.

14. Proszę przygotować dla koleżanek / kolegów  
w grupie quiz o Pani / Pana kraju.

0. Największe miasto w Polsce to
a. Poznań.
b. Kraków.
c. Warszawa.

1. Najmniejsze miasto w Polsce to
a. Kielce.
b. Wyśmierzyce.
c. Katowice.

3. Najdłuższa rzeka w Polsce to
a. Wisła.
b. Odra.
c. Bug.

4. Najgłębsze jezioro w Polsce to
a. Hańcza.
b. Śniardwy.
c. Mamry.

5. Najwyższa góra w Polsce to
a. Giewont.
b. Gerlach.
c. Rysy.

6. Najstarsze miasto w Polsce to
a. Kraków.
b. Kalisz.
c. Gniezno.

13.  Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź.

Dzisiaj jest 
najgorszy 

dzień w moim 
życiu.

Język polski jest 
najtrudniejszym 
językiem świata!

Mój pokój 
w akademiku jest 
najgłośniejszy ze 

wszystkich

Dzisiaj jest 
najlepszy dzień 
w moim życiu.

Pogoda jest 
najpiękniejsza!

Moja grupa 
jest najbardziej 
sympatyczna na 

kursie!

CO WIeSZ O POLSCe?



76 Lekcja 6. Czas wolny

8. Proszę przeczytać tekst, a następnie podkreślić właściwe słowo.

 0  fabuła  a. wszyscy aktorzy w filmie 
 1. akcja  b.  osoba, która ogląda 

film / spektakl 
 2. obsada  c. typ 
 3. scenografia  d.  bardzo dobry film / 

serial /  spektakl / książka 
 4. widz  e.  materiał literacki, 

który jest bazą dla 
filmu / serialu / spektaklu 

 5. arcydzieło  f.  plastyczna 
realizacja filmu /  
serialu / opery / baletu 

 6.  główny 
bohater 

 g.  wszystkie wydarzenia 
w filmie / serialu /  
spektaklu / książce  

 7. scenariusz  h.  najważniejsza osoba, 
o której mówi 
film / spektakl / książka 

 8. gatunek  i.  sekwencja wydarzeń 
w filmie / książce 

https://www.filmweb.pl/film/Bogowie-2014-694378

7. Proszę przeczytać informacje o filmie, a następnie 
odpowiedzieć na pytania.

Film „Bogowie” (mówi, opowiada, rozmawia)0 historię 
profesora Zbigniewa Religi, polskiego kardiochirurga. 
Fabuła (wstaje, startuje, rozpoczyna się)1 kilka lat 
przed pierwszą operacją transplantacji serca, którą 
przeprowadził Zbigniew Religa. W filmie zobaczymy 
więc (długą, szeroką, wąską)2 drogę profesora do 
sukcesu. Reżyser pokazuje Zbigniewa Religę jako 
normalnego człowieka, a nie idealnego bohatera, 
pokazuje jego wady, dzięki czemu (widz, reżyser, 
bohater)3 może identyfikować się z profesorem.

Film zrealizowany jest w świetnym (czasie, stylu, 
sposobie)4! Największymi zaletami filmu są szybka 
akcja, ciekawa scenografia, doskonała praca kamery 
oraz znakomita (scenografia, rola, muzyka)5 Tomasza 
Kota, który gra profesora Religę. Tomasz Kot nie tylko 
gra, ale po prostu jest profesorem Religą. Wszyscy 

aktorzy (dają, prezentują, pokazują)6 naprawdę 
świetną grę.

Film Łukasza Palkowskiego jest bez wątpienia 
jednym z najlepszych polskich filmów (ostatnich, 
następnych, przeszłych)7 lat, a nawet jest to jeden 
z najlepszych polskich filmów w historii. Pod każdym 
względem – fabuły, która jest oparta na (fałszywej, 
dużej, prawdziwej)8 historii, świetnej gry aktorskiej, 
znakomitego przygotowania technicznego 
i wspaniałej muzyki.

Czy warto obejrzeć ten film? Bez wątpienia. 
Szczerze polecam.

Na podstawie: https://www.smartage.pl/bogowie-recenzja/

pozytywna negatywna
Świetny film!
Jeden z najlepszych filmów!
Ciekawa fabuła.
Szybka akcja.
Znakomita gra aktorska.
Polecam. Naprawdę warto.

Szkoda czasu.
Jeden z najgorszych filmów.
Nudy.
Powolna akcja.
Kiepska gra aktorska.
Nie polecam. Nie warto.

OCENA

9. Proszę posłuchać wypowiedzi i zaznaczyć, 
kto ma pozytywną, a kto negatywną 
opinię o filmie / serialu / spektaklu. 

Osoba Opinia pozytywna Opinia negatywna
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
Osoba 4
Osoba 5
Osoba 6
Osoba 7
Osoba 8

6. Proszę połączyć wyrazy i ich definicje.

135–142
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10. Proszę napisać 
rekomendację 
filmu / serialu / spektaklu, 
który Pani / Pana 
zdaniem warto obejrzeć 
(80–100 słów).

13. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami zaimków i rzeczowników. 

0. Jaki tytuł ma film? „Bogowie” 
1. Kto jest reżyserem filmu?
2. Z jakiego kraju jest producent filmu? 
3. Kto jest autorem scenariusza?
4.  Kiedy film pierwszy raz oglądali 

widzowie w Polsce?

7. Proszę przeczytać informacje o filmie, a następnie 
odpowiedzieć na pytania.

12. Proszę przeczytać 
informacje 
o polskich aktorach, 
a następnie zapytać 
koleżankę / kolegę, czy 
zna tych aktorów.  

5. Kto gra główną rolę?
6. Ile nagród ma film?
7. Czyją biografią jest film?
8.  Jak można interpretować 

tytuł filmu?

Osoba Opinia pozytywna Opinia negatywna
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
Osoba 4
Osoba 5
Osoba 6
Osoba 7
Osoba 8

11. Proszę zrobić 
kwestionariusz w grupie:

n  najlepszy film / serial /  
spektakl

n  najlepsza aktorka /  
najlepszy aktor

Według czytelników portalu 
film.org najlepszą polską aktorką 

jest Krystyna Janda znana z filmów 
Andrzeja Wajdy (Człowiek z żelaza, 

Człowiek z marmuru). Za rolę 
w filmie Przesłuchanie dostała 

Złotą Palmę na festiwalu filmowym 
w Cannes.

Najlepszym aktorem jest Janusz Gajos. 
O jego talencie najlepiej świadczy fakt, 
że grał świetnie w dramatach (Stajnia na 
Salvatorze, Przesłuchanie, Ucieczka z kina 
„Wolność”), kryminałach (Psy, Pitbull, 
Akwarium), w kinie autorskim (Body / Ciało, 
Jasminum, Pełnia) i w komediach (Piłkarski 
poker, Fuks, Alternatywy 4).  

Na podstawie: https://film.org.pl/plebiscyt/najlepsi-polscy-aktorzy-wszech-czasow-wielki-ranking-czytelnikow-185220/4/
https://film.org.pl/plebiscyt/najlepsze-polskie-aktorki-wszech-czasow-wielki-ranking-czytelnikow-183702/4/

MĘSKI NIEŻYWOTNY
(MASCULINE INANIMATE) 

MĘSKI ŻYWOTNY
(MASCULINE ANIMATE)  

ŻEŃSKI
(FEMININE)   

NIJAKI
(NEUTER)  

polski film
= MIANOWNIK 
(NOMINATIVE)

dobrego aktora
polskiego aktora

dobrą aktorkę
polską aktorkę

polskie kino
= MIANOWNIK
(NOMINATIVE)

BIeRNIK LICZBy POJeDyNCZeJ (ACCUSATIve SINGULAR)  KOGO? CO? 

0. Piotr Fronczewski (aktor) 
 Czy znasz tego aktora? 
1. Andrzej Wajda (reżyser) 
 Czy znasz ____________________?
2. Alan Starski (scenograf) 
 Czy znasz ____________________?

3. Maja Ostaszewska (aktorka) 
 Czy znasz ____________________?
4. Wojciech Pszoniak (aktor) 
 Czy znasz ____________________?
5. Agata Kulesza (aktorka) 
 Czy znasz ____________________?

6. Ryszard Bugajski (reżyser) 
 Czy znasz ____________________?
7. Ewa Braun (scenografka) 
 Czy znasz ____________________?
8. Robert Bolesto (scenarzysta) 
 Czy znasz ____________________?
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3. Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami czasowników w czasie przeszłym (past).

CZAS PRZeSZły (PAST)
MIeSZKAĆ

RODZAJ
MĘSKI

(MASCULIN)

RODZAJ
ŻeŃSKI

(FeMININ)

RODZAJ
NIJAKI

(NeUTeR)

RODZAJ
MĘSKOOSOBOWy

(MASC-PeRS.)

RODZAJ
NIeMĘSKOOSOBOWy

(N-MASC-PeRS.)

JA mieszkałem mieszkałam – MY mieszkaliśmy mieszkałyśmy

TY mieszkałeś mieszkałaś – Wy mieszkaliście mieszkałyście

ON mieszkał – – ONI mieszkali –

ONA – mieszkała – ONE – mieszkały

ONO – – mieszkało

0. W zeszłym roku co miesiąc (ja, masc. – jeździć) jeździłem do Gdańska.
1. Przez cały listopad Marta i Grzegorz (pisać) ____________________________ projekt.
2. Od kiedy (ty, fem. – uczyć się) ____________________________ do tego egzaminu?
3. Od lipca do października (wy, masc. pers. – odpoczywać) ____________________________ na wakacjach.
4. We wrześniu John i Michael (podróżować i zwiedzać) ____________________________ Polskę.
5. Od października do lipca Zosia i Marta (mieszkać) ____________________________ w akademiku.
6. Rok temu (ja, fem. – studiować) ____________________________ w Hiszpanii.
7. Jak często w zeszłym miesiącu (ty, masc. – spotykać się) ____________________________ z kolegami?
8. W czerwcu Marek (mieć) ____________________________ cztery egzaminy.

Tak Nie Nie 
pamiętam

1.  Kiedy byłam / byłem dzieckiem, mogłam / mogłem podróżować, gdzie 
chciałam / chciałem.

2.  Kiedy byłam / byłem dzieckiem, codziennie mogłam / mogłem oglądać 
telewizję.

3.  Kiedy byłam / byłem dzieckiem, sama mogłam / sam mogłem wybierać, co 
oglądać w telewizji.

4.  Kiedy byłam / byłem dzieckiem, rodzice mogli kupować wszystko, co 
chciałam / chciałem.

5. Kiedy byłam / byłem dzieckiem, mogłam / mogłem płacić w sklepie kartą.

a. Kiedy byłam / byłem dzieckiem, podróżowałam / podróżowałem do  _______________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________  
b. Kiedy byłam / byłem dzieckiem, najbardziej lubiłam / lubiłem oglądać w telewizji  __________________________
  __________________________________________________________________________________________________________  
c. Kiedy byłam / byłem dzieckiem, najbardziej lubiłam / lubiłem jeść  _________________________________________ 
 ____________________________ i pić  _______________________________________________________________________- 

Ankieta
4. Proszę uzupełnić ankietę, a następnie dokończyć zdania.
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5. Proszę przeczytać tekst i wpisać numer fotografii (jedna fotografia nie pasuje).

A B
0  W czasach komunizmu Polska a. kto może mieć paszport.
1.  Urzędnik w biurze paszportowym 

decydował, 
b. były tylko dwa kanały.

2. W czasach PRL-u Polacy nie mogli mieć c. paszportu w domu.
3. 40 lat temu telewizję kontrolowała d.  programy w telewizji: „Dobranockę” 

i „Teleranek”.
4. Kiedyś w telewizji e. mogliśmy płacić dolarami i bonami.
5. Dzieci miały swoje f   nazywała się Polska Rzeczpospolita 

Ludowa (PRL)
6. W sklepach „Pewex” i „Daltona” g. w kolejce.
7. Każdy dorosły dostawał na miesiąc h. partia komunistyczna.
8. W PRL-u ludzie często stali w sklepie i. kartki na mięso, cukier, mąkę.

6. Proszę połączyć informacje z kolumny A z informacjami z kolumny B.

0 f

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jaka była Polska 30, 40 czy 50 lat 
temu? Wszystko było wtedy inne, 
nawet nazwa naszego kraju – Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. Teraz 
trudno uwierzyć, jak żyli zwykli 
ludzie w czasach PRL-u. 
Polacy nie mogli podróżować 
za granicę. W czasach PRL-u to 
urzędnik w biurze paszportowym 

decydował, czy mogliśmy mieć paszport 
(fot. 1), czy nie. A kiedy już mieliśmy paszport, to 
musieliśmy oddawać go za każdym razem, kiedy 
wracaliśmy do kraju

W czasach PRL-u Polacy mogli oglądać 
jedynie telewizję, którą kontrolowała partia 
komunistyczna. W telewizji były tylko dwa 
kanały. Nie było też telewizorów „na pilota” 
(fot. ___ ). Kiedy chciałeś zmienić kanał, musiałeś 
wstać z fotela i włączyć specjalny guzik w 
telewizorze. Faktycznie nie potrzebowaliśmy 
pilota, bo różnica między kanałami nie była 

duża… Dzieci 
codziennie mogły 
oglądać o 19:00 
„Dobranockę”, 
czyli film 
animowany 
(fot. ___ ), 

a w niedzielę o 9:00 program „Teleranek”. 
A jak w tamtych czasach Polacy robili 

zakupy? Mieliśmy pieniądze, czyli złotówki, 
ale również specjalne „bony” (fot. ___ ). Były 
to dziwne banknoty podobne do banknotów 

z gry „Monopoly”. Polacy 
mogli płacić nimi tylko 
w specjalnych sklepach: 
„Pewex” lub „Baltona”. Tylko 
tam mogliśmy kupować 
„luksusowe” produkty z zagranicy, na przykład dżinsy, 
czekoladę czy lalkę Barbie. Mogliśmy też płacić za te 
produkty dolarami. W normalnych sklepach zwykle 
było za mało produktów i musieliśmy stać w kolejce 
(fot. ___ ). Każdy dorosły Polak dostawał co miesiąc 
specjalne kartki (fot. ___ ): na mięso, cukier, mąkę, 
słodycze, a nawet benzynę. Ludzie nie mogli kupować 
tego, co chcieli i ile 
chcieli. Każdy mógł 
kupić tylko tyle 
produktów, ile miał 
kartek. Raz na rok – 
w Boże Narodzenie 
– w sklepach były… 
pomarańcze! 

1

2

3

4

Na podstawie: 
M. Rusinek 

 „Rok 1989. Mała 
książka o pewnej 

kurtynie, czekoladzie 
i wolności”, 

 Kraków 2014

6

5
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1. Proszę odpowiedzieć na pytania.

4. Proszę dokończyć zdania.

5. Proszę uzupełnić tabelkę właściwymi formami czasowników w czasie przeszłym (past).

2. Proszę połączyć osoby i właściwe formy 
czasowników.

3. Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami 
czasowników w czasie przeszłym (past).

10.2 Kiedy byłem dzieckiem, musiałem…

1. Kiedy ostatnio Pani podróżowała / Pan podróżował?  __________________________________________________________________ 
2. Co ostatnio Pani zwiedzała / Pan zwiedzał?  ____________________________________________________________________________ 
3. Kiedy ostatnio Pani spała / Pan spał 8 godzin?  _________________________________________________________________________ 
4. Kiedy ostatnio Pani odpoczywała / Pan odpoczywał?  _________________________________________________________________ 
5. Co ostatnio Pani oglądała / Pan oglądał?  _______________________________________________________________________________ 
6. Kiedy ostatnio Pani miała / Pan miał wakacje / urlop?  _________________________________________________________________ 
7. Kiedy ostatnio Pani wracała / Pan wracał do domu pieszo?  ___________________________________________________________ 
8. Kiedy ostatnio Pani była / Pan był w swoim kraju?  ____________________________________________________________________ 

  0  Olga
  1. wy (masc-pers.)
  2. dziecko
  3. Ula i Ela
  4. ty (fem.)
  5. ja (masc.)
  6. Michał i Konrad
  7. my (n-masc-pers.)
  8. Jan
  9. ty (masc.)
10. Piotr i Maria
11. my (masc-pers.)
12. ja (fem.)
13. wy (n-masc-pers.)

a. zwiedzały
b. oglądałeś
c. spało
d. byłyście
e. płaciłem
f. studiowaliśmy
g. uczyłaś się
h. pracował
i  pisała
j. czytali
k. kupowałam
l. wracałyśmy
m. mieszkaliście
n. spotykali się

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  

i.

0.  Wczoraj cały wieczór (my, masc-pers.) uczyliśmy się 
do egzaminu.

1.  Jak długo (wy, n-masc-pers.) ________________________ 
w akademiku?

2.  Wczoraj one nie ______________________________  telewizji.
3.  Co (ty, masc.) ________________________ na 

uniwersytecie w Paryżu?
4.  Anna nie  ___________________________ jeszcze tego testu.
5.  Przez cały lipiec Angela i Martin 

________________________ Polskę.
6.  Czy (ty, masc.) ________________________ już w tym 

nowym klubie?
7.  W grudniu miałem przerwę świąteczną 

i ___________________________   
8.  Marta ________________________ wczoraj do domu 

trolejbusem.

wracać n oglądać n odpoczywać n uczyć się n 
zwiedzać n studiować n mieszkać n być n pisać

1. Kiedy miałam / miałem 10 lat, nie mogłam / nie mogłem  _____________________________________________________________ 
2. Kiedy byłam mała / byłem mały, musiałam / musiałem  ________________________________________________________________ 
3. Kiedy miałam / miałem 15 lat, nie chciałam / nie chciałem  ____________________________________________________________ 
4. Kiedy byłam / byłem dzieckiem nie musiałam / nie musiałem  _________________________________________________________ 
5. Kiedy miałam / miałem 18 lat mogłam / mogłem  ______________________________________________________________________ 
6. Kiedy byłam mała / byłem mały, chciałam / chciałem  __________________________________________________________________ 

MUSIeĆ CHCIeĆ MÓC
0. ja (masc.) musiałem chciałem mogłem
1. ty (fem.)
2. oni
3. on



221

6. Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami czasowników musieć, chcieć, móc w czasie przeszłym (past).

1. Proszę zaznaczyć na zegarach godziny.

10.3 Co robiłeś w zeszłym tygodniu, a co zrobiłeś wczoraj?

MUSIeĆ CHCIeĆ MÓC
  4. wy (n-masc-pers.)
  5. ono
  6. ty (masc.)
  7. my (masc-pers.)
  8. one
  9. ja (fem.)
10. wy (masc-pers.)
11. ona
12. my (n-masc-pers.)

0. Kiedy byliśmy dziećmi, musieliśmy chodzić do szkoły w soboty.
1. W czasach PRL-u moja mama bardzo często ________________________ stać w kolejce do sklepu.
2. Kiedy byłem mały, ________________________ zostać strażakiem.
3. Kiedy skończyłam 18 lat, ________________________ oficjalnie kupować alkohol.
4. Kiedy miałyśmy 16 lat, bardzo ________________________ mieć dżinsy z Peweksu.
5. 30 lat temu (my, masc-pers.) nie ________________________ podróżować bez paszportu.
6. W czasach PRL-u Polacy ________________________ oglądać telewizję kontrolowaną przez partię komunistyczną.
7  Kim ________________________ zostać, kiedy miałaś 10 lat?
8. Kiedy mój tata był dzieckiem, ________________________ codziennie wstawać o 6:00.

Wczoraj 
1. myłem / myłam zęby 

  od  do 

2. jadłem / jadłam śniadanie 

  od  do 

3. pracowałem / pracowałam 

  od  do 

4. miałem / miałam lekcję 

  od  do 

5. robiłem / robiłam zakupy
 
  od  do 

6. oglądałem / oglądałam telewizję
 
  od  do 

7. kąpałem się / kąpałam się

  od  do 

8. spałem / spałam

  od  do 
 


