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2.1 O, przepraszam!

1. Proszę uzupełnić dialogi.

2. Proszę zaznaczyć, które frazy są formalne (F)/nieformalne (N)/uniwersalne (U).

 – Dzień dobry.
 – Dzień dobry. F  – Cześć!

 – Na razie!
 – Do widzenia.
 – Do widzenia.

 – Cześć!
 – Cześć! N  – Proszę.

 – Dziękuję.
 – Smacznego.
 – Dziękuję. Nawzajem.

 – Dziękuję.
 – Nie ma za co.

 – Dobranoc.
 – Dobranoc.

 – Aaaa psik!
 – Na zdrowie!

 – Dobry wieczór.
 – Dobry wieczór.

 – Przepraszam.
 – Nic nie szkodzi.

 – Na zdrowie!
 – Na zdrowie!

DZIEŃ DOBRY!
CO SŁYCHAĆ?

lekcja 2

Proszę. – Dziękuję. 
Przepraszam. – Nic nie szkodzi.

Aaaa psik! – Na zdrowie!
Smacznego. – Dziękuję. Nawzajem.

Dziękuję. – Nie ma za co. 
Na zdrowie! – Na zdrowie!

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

proszę.

na zdrowie!

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

aaaaa psik!

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

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

nic nie szkodzi.

dziękuję! nawzajem.

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

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

nie ma za co.

Lekcja 2 Dzień dobry! Co słychać?
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3. Proszę posłuchać dialogów i połączyć 
je z rysunkami.

4. Proszę posłuchać i powtórzyć za lektorem.

6. Proszę uzupełnić dialogi, a następnie 
posłuchać jeszcze raz i sprawdzić odpowiedzi.

7. Proszę uzupełnić dialogi według wzoru.

8. Proszę przeprowadzić dialog 
z koleżanką/kolegą i zapytać: co słychać?

5. Proszę posłuchać i uzupełnić tabelę (x).

18, 19, 20 18, 19, 20

21

18, 19, 20

Co słychać?
świetnie
bardzo dobrze
dobrze
tak sobie
źle
bardzo źle
fatalnie

STYL FORMALNY STYL NIEFORMALNY

DIALOG A

DIALOG B

DIALOG C

DIALOG A
 – Dzień dobry! ________ słychać?
 – Dziękuję, świetnie! A u ________?
 – Dziękuję, też świetnie!

DIALOG B
 – Dzień dobry. Co ___________?
 – Dobrze, ____ u _________?
 – Dziękuję, też dobrze.

DIALOG C
 – Cześć. ____________?
 – Cześć. Fatalnie! A _______________?
 – Tak sobie.

FORMALNIE NIEFORMALNIE

 – Dzień dobry! Co słychać?
 – Świetnie! A u pana? 

A u pani?

 – Cześć! Co słychać?
 – Świetnie! A u ciebie?

STRUKTURA

DIALOG B
 – Dzień dobry pani! Co ______________?
 – Dzień dobry!                   ____________________ pana?
 –       ______________, dziękuję.

DIALOG C
 – Dobry wieczór. Co ______________?
 – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________, 
_______ pani?
 – Też              _____________. Dziękuję.

DIALOG A
 – Cześć! Co słychać?
 – Cześć!            Tak sobie. A u ______________?
 – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________.

 – Cześć! Co słychać?
 – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!            
 – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________. – Dziękuję.             ________________.

 – Cześć! Co słychać?
 – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!             – Cześć!            

 – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana?
 –       ______________, dziękuję. –       ______________, dziękuję. –       ______________, dziękuję. –       ______________, dziękuję. –       ______________, dziękuję.
 – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana? – Dzień dobry!                   ____________________ pana?

 – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________, 

 – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję.

 – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________,  – Dobry wieczór. Dziękuję,             ____________, 

 – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję. – Też              _____________. Dziękuję.

DIALOG A

DIALOG B

DIALOG C

1

3

2

Lekcja 2 Dzień dobry! Co słychać?
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6. Proszę przeprowadzić dialog z koleżanką/kolegą.

Student A:

Student B:

3. Proszę przeczytać.
1. mąż, wąsy, obowiązek, usiąść, wąsik, 

wąwóz, wąchać
2. białą, niegazowaną, mówią, rozumieją
3. pstrągi, ciągnik, pąki, łąkowy

4. wykąpać, gołąbki, dąb, wystąpić
5. miesiąc, błąd, pączek, 

dziewięćdziesiąt, błądzić
6. zdjąć, błądzić, zmącić, usiądź!

UWAGA!
ą + ch, s, si, ś, sz, w, z, ź, ż [ą]
… + ą [ą]
ą + g, k [oη]
ą + b, p [om]
ą + c, cz, d, dz, t [on]
ą + ci, ć, dzi, dź [oń]
ą + ł [o]

STRUKTURA
Na przystawkę
Na pierwsze danie
Na drugie danie

poproszę
+ BIERNIK

(ACC).

półmisek wędlin
zupę pomidorową, rosół, żurek, barszcz
pierogi, bigos, gołąbki, naleśniki} }

WYMOWA
1. Proszę powtórzyć za nauczycielem.
rozpuszczalna [s]
stek z frytkami [s]
gołąbki [om, p]
na przystawkę [sz, f]
sok jabłkowy [pł]

lubię [e]
to wszystko [f]
udko z kurczaka [t, s]
na pierwsze danie [f]
sok grejpfrutowy [f]

półmisek wędlin [en]
surówka z marchewki [f, f]
wolą zieloną herbatę [e]

2. Proszę powtórzyć za nauczycielem.
1. wąchać, gąska, sąsiad, usiąść, chrabąszcz, wąwóz,

brązowy, gałąź, książka
2. mają, nazywają, lubią, wolą, czarną, mineralną, gazowaną
3. posąg, okrągły, mąka, pąk
4. jastrząb, ząb, skąpiec, kąpielowy
5. gorący, gorączka, skąd, pieniądze, osiemdziesiąt
6. kącik, wziąć, sądzić, bądź!
7. wziął, zaczął, zamknął, stanął
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4. Proszę posłuchać i uzupełnić: ą/o.

7. Proszę posłuchać i uzupełnić: e/ę.

195

196

5. Proszę powtórzyć za nauczycielem.

6. Proszę przeczytać.

UWAGA!
ę + ch, s, si, ś, z, zi, ź, ż [ę]
… + ę [ę]
ę + g, k [eη]
ę + b, p [em]
ę + c, cz, d, dz, t [en]
ę + ci, ć, dzi, dź [eń]
ę + ł [e]

0. zieloną
1. p_marańczowy

2. pstr_g
3. czarn_

4. ksi_żka
5. s_k

6. m_dry
7. goł_bki

8. dr_gi

0. meta/mętna
1. cz__ść/cz__ść
2. pi__c/pi__ć
3. m__czy/m__cze
4. t__czka/t__cza 

5. świ__tnie/świ__ty
6. l__k/l__k
7. wi__c/wi__c
8. rz__sa/rz__ka

1. węch, mięso, gęsi, pięść, język, więzi, 
więź, mężczyzna

2. proszę, dziękuję, lubię, wolę
3. księgarnia, tęgi, ręka, błękit
4. głębia, jarzębina, następnie, występ
5. więcej, pajęczyna, tędy, między, 

święty
6. zdjęcia, pięć, wszędzie, wędź!
7. zaczęła, wzięła, zamknęła, zdjęła

1. gęsto, trzęsie, mięśnie, ciężki, węzy
2. idę, jadę, poproszę, mówię
3. pręgi, męka, księgi, pęk
4. dęby, następny, zręby, przynęta
5. męczyć, więc, błędy, mętny, nędza
6. pięć, zięcia, żołędzie, łabędzie
7. krzyknęła, zapięła, walnęła, ciągnęła

8. Proszę przeczytać.

10. Proszę uzupełnić i przeczytać.

1. książka/księgarnia
2. wolę/wolą
3. sądzić/sędzia
4. pąk/pęk
5. zdjęcie/zdjąć
6. gałąź/gałęzie
7. piąta/pięta
8. ząb/zęby
9. gołąb/gołębie
10. lubią/lubię
11. krąg/kręgi
12. błąd/błędy

9. Proszę napisać, ile razy Pani/Pan 
słyszy ten wyraz.

197

0. ciężka – 1
1. mąka – __
2. cześć – __
3. księgarnia – __
4. święto – __
5. pięć – __
6. sąd – __
7. mądry – __
8. piętnaście – __

1. Bardzo lubi_ (ja) gor_c_ czekolad_.
2. Poprosz_ wod_ mineraln_ niegazowan_.
3. One wol_ zielon_ herbat_ niż czarn_.
4. Oni maj_ ochot_ na kaw_, szarlotk_ 

i sałatk_ owocow_.
5. Na drugie danie poprosz_ goł_bki.
6. Na przystawk_ mamy ochot_ na pstr_ga.
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diki

małżeńso
rońso roc

di

0. Mama i tata to rodzice.
1. Mąż i żona to ___________________.
2. Brat i siostra to __________________.
3. Babcia i dziadek to _______________.
4. Ojciec i matka to ________________.
5. Syn i córka to ___________________.

1. Proszę podpisać fotografi e wyrazami z ramki.

5. Proszę posłuchać dialogów i uzupełnić tabelę. 6. Proszę posłuchać dialogów jeszcze raz
i uzupełnić tabelę.

107, 108, 109, 110, 111, 112 107, 108, 109, 110, 111, 112

Ola
Pan Grabowski
Kasia

1 Pani Malinowska
Pan Nowak
Marek

Osoba nr 1 ma 76 lat.
Osoba nr 2
Osoba nr 3
Osoba nr 4
Osoba nr 5
Osoba nr 6

13.2 To jest moja mama, a to jest mój brat.

syn, 
dziecko, 
siostra,
żona, 

babcia0. brat
i siostra

2. dziadek
i __________

4. matka, ojciec
i ________

1. mąż
i _________

3. matka, ____, 
córka, ojciec

2. Proszę uzupełnić zdania według wzoru.

3. Proszę posłuchać tekstu, a następnie 
uzupełnić drzewo rodzinne Alicji.

113

GRAMATYKA

JA TY

mój twój + RODZAJ MĘSKI
(MASCULINE)

brat, ojciec, tata, 
dziadek, mąż

moja twoja + RODZAJ ŻEŃSKI
(FEMININE)

mama, siostra, 
babcia, żona

moje twoje + RODZAJ NIJAKI
(NEUTER)

dziecko

ZAIMKI DZIERŻAWCZE
(POSSESSIVE PRONOUNS)

ï� Jak ona/on 
ma na imię?

ï� Ile ona/on 
ma lat?

Lekcja 13 Moja rodzina
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7. Proszę podkreślić właściwą formę.

5. Proszę przeczytać tekst, a następnie porównać go z tekstem z ćwiczenia 3. Proszę podkreślić różnice.

To jest Alicja Kozłowska. Ona ma 16 lat. Jej mama ma na imię Anna, a jej tata Robert. Jej mama 
ma 44 lata, a jej tata ma 47 lat. Alicja ma brata i siostrę. Jej brat ma na imię Adam, a jej siostra 
ma na imię Zuzanna. Adam ma 18 lat, a Zuzanna 13. Jej babcia ma na imię Barbara i ma 72 
lata, a jej dziadek ma na imię Tadeusz i ma 80 lat.

GRAMATYKA

ONA ON

jej jego

+ RODZAJ MĘSKI
(MASCULINE)

brat, ojciec, tata, 
dziadek, mąż

+ RODZAJ ŻEŃSKI
(FEMININE)

mama, siostra, 
babcia, żona

+ RODZAJ NIJAKI
(NEUTER)

dziecko

ZAIMKI DZIERŻAWCZE
(POSSESSIVE PRONOUNS)

6. Proszę uzupełnić tekst według wzoru.

To jest Adam Kozłowski. On ma 18 lat. Jego 
mama ma na imię Anna, a __________ 
tata Robert. ________ mama ma 44 lata, 
a _________ tata ma 47 lat. Adam ma 
dwie siostry. ___________ siostry mają 
na imię Alicja i Zuzanna. Alicja ma 16 lat,
a Zuzanna 13. _______ babcia ma na imię 
Barbara i ma 72 lata, a ________ dziadek 
ma na imię Tadeusz i ma 
80 lat.

Barbara i ma 72 lata, a ________ dziadek 

0. Czy Adam to brat Alicji? Tak, Adam to jej/jego brat.
1. Czy Alicja to siostra Zuzanny? Tak, Alicja to jej/jego siostra.
2. Czy Tadeusz to dziadek Adama? Tak, Tadeusz to jej/jego 

dziadek.
3. Czy Anna to żona Roberta? Tak, Anna to jej/jego żona.
4. Czy Zuzanna to siostra Alicji? Tak, Zuzanna to jej/jego siostra.

5. Czy Barbara to babcia Adama? Tak, Barbara to jej/jego 
babcia.

6. Czy Tadeusz to mąż Barbary? Tak, Tadeusz to jej/jego mąż.
7. Czy Zuzanna to siostra Adama? Tak, Zuzanna to jej/jego 

siostra.
8. Czy Anna to mama Alicji? Tak, Anna to jej/jego mama.

8. Proszę zaprezentować osoby na fotografi ach według wzoru.

0
4

1

2

3
0. To jest jej mąż.

To jest jego żona.

4. Proszę uzupełnić zdania według wzoru.

0. Alicja: Anna to moja mama.
1. Robert: Alicja to ________________________.
2. Zuzanna: Alicja to _______________________.
3. Alicja: Adam to _________________________.
4. Zuzanna: Tadeusz to _____________________.

5. Robert: Anna to ________________________.
6. Adam: Barbara to _______________________.
7. Adam: Zuzanna to ______________________.
8. Zuzanna: Robert to ______________________.

Lekcja 13 Moja rodzina
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16.1 Kim on był, kiedy był młody?

16 CO ROBIŁEŚ WCZORAJ 
WIECZOREM?

1. Proszę podpisać fotografi e, a następnie połączyć fotografi e i informacje.

2. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami wyrazów z ramki.

A. Był liderem Solidarności i prezydentem Polski.
B. Była poetką i laureatką nagrody Nobla.
C. Był papieżem.
D. Była fi zykiem i chemikiem, laureatką nagrody Nobla.

1. ___________
______________

0. Wisława 
Szymborska

2. ___________
______________

3. ___________
______________

0. 
Kiedy była młoda, była 
studentką polonistyki 
i socjologii.

1.
Kiedy był młody, był 
elektrykiem.

2. 
Kiedy był młody, był aktorem.

3. 
Kiedy była młoda, była 
studentką paryskiego 
uniwersytetu Sorbona.

Czesław Miłosz

był poetą.
Mikołaj Kopernik 

był ___________.

Fryderyk Chopin 

był ___________.

Zbigniew Religa 

był __________.
Andrzej Wajda 

był __________.

Zdzisław Beksiński 

był __________.

Teresa Torańska 

była __________.

Jadwiga 

była ____________.
Tadeusz Kościuszko 

był ____________.

astronom, malarz, poeta, reżyser, generał, kompozytor, królowa, lekarz, dziennikarka

Lekcja 16 Co robiłeś wczoraj wieczorem?

0
1

2
3

4

6

7

8

5

B
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To bły atyne ce. 

Patk ł we Fc. Doma 

bła w Włosh   Hizi. 

Jak  Adej l  Gńsu. 

Mar, Agiz i In ły

w Tuj. Ja błam

w Pogi. A t, gi

błaś/błeś?

Lekcja 16 Co robiłeś wczoraj wieczorem?

3. Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć na mapie, gdzie były te osoby.

Mar, Agiz i In

4. Proszę wpisać wyrazy do tabeli.

5. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi 
formami czasownika BYĆ w czasie przeszłym.

nauczyciele, kobiety, Adam i Robert, telewizory, książki, 
psy, komputery, Polacy, samochody, koty, nauczycielki

RODZAJ MĘSKO-
OSOBOWY (MASC-PERS.)

RODZAJ NIEMĘSKO-
OSOBOWY (N-MASC-PERS.)

nauczyciele

0. Adam Mickiewicz był poetą.
1. Józef Piłsudski ____________ politykiem.
2. Jadwiga ____________ królową.
3. Witkacy i Gombrowicz ____________ pisarzami.
4. Jan Matejko ____________ malarzem.
5. Lech Wałęsa ____________ prezydentem.
6. (my/n-masc-pers.) ____________ studentami.
7. Czy (ty/fem.) ____________ modelką?
8. Czy (wy/masc-pers.) ____________ 

nauczycielami?

GRAMATYKA

MĘSKI
(MASCULINE)

ŻEŃSKI
(FEMININE)

NIJAKI
(NEUTER)

MĘSKO-
OSOBOWY
(MASC-PERS.)

NIEMĘSKO-
OSOBOWY
(N-MASC-PERS.)

JA byłem byłam MY byliśmy byłyśmy

TY byłeś byłaś WY byliście byłyście

ON był ONI byli

ONA była ONE były

ONO było

CZAS PRZESZŁY
(PAST)

BYĆ

UWAGA!
RODZAJ MĘSKOOSOBOWY (MASC-PERS.)

RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY (N-MASC-PERS.)
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23.1 Jak się czujesz?

23 ZDROWIE 
I SAMOPOCZUCIE

1. Proszę przedyskutować w grupie: kto żyje zdrowo, a kto niezdrowo? Dlaczego?

3. Proszę powiedzieć, jak on się czuje.

1

2 4 6 8

3 5 7

2. Proszę napisać tekst na temat: chcę być zdrowa/zdrowy. Co muszę robić?

4. Proszę podpisać rysunek wyrazami z ramki.

7. Proszę podpisać rysunki wyrazami z ramki.plecy, brzuch, głowa, palec, ręka, nos, 
noga, oko, ucho, ząb

5. Proszę posłuchać i odpowiedzieć na pytania.

6. Proszę posłuchać dialogu jeszcze raz 
i zaznaczyć (x), co boli Maćka.

180

180

• Dlaczego Ania dzwoni do Maćka?
• Dlaczego Maciek nie może pójść na urodziny Magdy?

Boli go głowa.
Boli go ręka.
Boli go gardło.
Bolą go plecy.

Bolą go nogi.
Boli go brzuch.
Bolą go uszy.
Boli go ząb.

ręce, uszy, oczy, nogi, zęby

1
2

1.

1.

3.

5.

2.

2.

3.

4.

5.

4.

6.

10.

7.

8.

9.
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8. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami czasownika BOLI/BOLĄ.

2. Proszę połączyć fotografi e i zdania.

0. Bolą mnie ręce.
1. _____________ go głowa.
2. _____________ mnie nogi.

3. _____________ mnie gardło.
4. _____________ cię plecy?
5. _____________ mnie brzuch.

6. _____________ go uszy.
7. _____________ mnie oko.
8. _____________ mnie nos.

9. Proszę popatrzeć na fotografi e i powiedzieć, co go boli.

1 2 3 4 5 6

23.2 Co panu dolega?

1. Proszę przeczytać dialog i wybrać poprawną wersję (może być więcej niż jedna poprawna wersja).

Lekarz: Dzień dobry.
Pacjent: Dzień dobry.
Lekarz: Co panu dolega?
Pacjent: Źle się czuję. Boli mnie gardło, mam 

katar i kaszel.
Lekarz: Czy ma pan gorączkę?
Pacjent: Tak, wczoraj wieczorem miałem 38,2°.
Lekarz: Proszę otworzyć usta i powiedzieć: aaa..
Pacjent: Aaaa…
Lekarz: Proszę się rozebrać. Proszę oddychać.

I proszę nie oddychać. Dziękuję. Proszę 
się ubrać. Proszę brać aspirynę i leżeć 
w łóżku. To tylko przeziębienie.

Pacjent: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Lekarz: Do widzenia.

1. PACJENTA BOLI:

2. PACJENT MA:

3. PACJENT MUSI:

a

a

a

b

b

b

c

c

c

A. Jest mi słabo. 1
B. Jest mi zimno.

C. Jest mi niedobrze.

D. Jest mi gorąco.

E. Mam gorączkę.

F. Mam kaszel.

G. Mam katar.

1 2 3
4

5 6 7
Lekcja 23 Zdrowie i samopoczucie
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Ciepłych, radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w rodzinnym 
gronie, smacznego jajka 

i mokrego "śmigusa-dyngusa"

życzy 
Paweł Słowik

WIELKANOC������

Wielkanoc

1. Proszę przeczytać teksty i podpisać fotografi e.

4. Proszę przeczytać kartki z życzeniami świątecznymi i odpowiedzieć na pytania: kto życzy? Czego życzy? Komu?

5. Proszę napisać kartkę z życzeniami z okazji Wielkanocy do koleżanek/kolegów.

4. ŚMIGUS-DYNGUS
Tradycja polewania wodą, 
znana także jako: Poniedziałek 
wielkanocny, Lany poniedziałek 
– najpierw tradycja słowiańska, 
a potem związana z Poniedziałkiem 
wielkanocnym.

Źródło: h� p://www.wielkanoc.com.pl
www.wikipedia.com.pl

3. PALMA WIELKANOCNA
Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. W Niedzielę Palmową zanosi 
się ją do poświęcenia w kościele.

2. KOLOROWE PISANKI WIELKANOCNE
Zdobione jajka to dekoracja wielkanocnego stołu 
i piękny, radosny symbol nowego życia.

Czego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole? Dobrych jaj, żurku, białej 
kiełbasy, słodkich mazurków i drożdżowej baby.
1. Jajka. Na świątecznym stole muszą znaleźć się te najlepsze.
2. Żurek. Tradycyjna zupa, pachnie czosnkiem i majerankiem.
3. Biała kiełbasa. Może być w żurku, może być podana solo lub fantazyjnie na 

kolorowych liściach różnych sałat, z zestawem musztard, chrzanem i ćwikłą.
4. Chrzan i ćwikła. Podkreślą smak wędlin, jaj i białej kiełbasy.
5. Pieczone mięso. Idealna będzie wieprzowa szynka z kością lub schab.
6. Domowy pasztet. Drobiowy, wieprzowy, cielęcy, z dodatkiem grzybów lub warzyw.
7. Wiosenna sałatka. Może być tradycyjna - jarzynowa z majonezem - albo lekka, 

pełna nowalijek, zielonej sałaty.
8. Mazurek. Tradycyjne ciasto pieczone tylko na czas świąt. Dobry mazurek musi 

być słodki i bogato ozdobiony kolorowym lukrem.
9. Drożdżowa baba. Wielka, pachnąca, puszysta. Bez niej nie ma Wielkiej Nocy.
10. Słodki baranek.

się ją do poświęcenia w kościele. Źródło: h� p://www.wielkanoc.com.pl
www.wikipedia.com.plwww.wikipedia.com.pl

B C D

2. Proszę przeczytać tekst i ponumerować fotografi e.

Źródło: h� p://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/ar� cle?AID=/20100403/KRAJSWIAT/998909672

1. ŚWIĘCONKA
Święconka to koszyk 
z jedzeniem, który święci się 
w Wielką Sobotę. W koszyku 
muszą być:

• baranek – symbol Chrystusa 
Zmartwychwstałego,

• jaja – symbol nowego życia,
• sól – chroni żywność przed 

zepsuciem,
• chleb,
• wędliny,
• chrzan,
• babka.

A

3. Proszę opowiedzieć o tradycjach wielkanocnych w Pani/Pana kraju.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów.

Parlament Studencki

Z ������ ������������ ��� Ś���� 

W������������ �������� 

����������������� ��������: ���� 

�������, �������, ��������� �����, 

������� �������, ������� ���������� 

������ ���� ������ ��������.

P������������� R��� 
G����

M����� D���

W��� 
P���� M��������

a b

e

h

c

f

i

d

g

j
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TABELE GRAMATYCZNE
MIANOWNIK (NOMINATIVE) LICZBA POJEDYNCZA (SINGULAR)

MIANOWNIK (NOMINATIVE) LICZBA MNOGA (PLURAL)

DOPEŁNIACZ (GENITIVE) LICZBA POJEDYNCZA (SINGULAR)

CELOWNIK (DATIVE) LICZBA POJEDYNCZA (SINGULAR)

DOPEŁNIACZ (GENITIVE) LICZBA MNOGA (PLURAL)

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- y / - i consonant - Ø
* - a - a - a / * - i

*consonant - Ø - e / - (i)e - o, - e, - ę, - um

duży 
szybki/drogi

dom
*mężczyzna

duża 
szybka/droga

kawa
*pani
*noc

duże 
szybkie/drogie

okno
słońce
imię
muzeum

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- e / - (i)e - y / - i / -e - e / - (i)e - y / - i / - e - e / - (i)e - a

duże
słodkie
drogie

domy
ziemniaki
śledzie
noże

duże
słodkie
drogie

kawy
figi
wiśnie
pomarańcze

duże
słodkie
drogie

okna
*dzieci

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- ego / - (i)ego - a / - u - ej / - (i)ej - y / - i - ego / - (i)ego - a

dużego 
wysokiego 
drogiego

syna
domu

dużej 
wysokiej
drogiej

kawy
nauczycielki
restauracji

dużego 
wysokiego 
drogiego

okna

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- emu/ - (i)emu - owi / * - u - ej / - (i)ej - y / - i / - e - emu / - (i)emu - u

dużemu 
wysokiemu
drogiemu

komputerowi
*ojcu

dużej 
wysokiej
drogiej

tablicy
babci 
siostrze

dużemu 
drogiemu

oknu

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- ych / - ich - ów / - i / - y - ych / - ich - Ø / - y / - i - ych / - ich - Ø

dużych 
wysokich 
drogich

synów
nauczycieli
noży

dużych
słodkich
drogich

kaw
pomarańczy
restauracji

dużych 
wysokich 
drogich

okien

Tabele gramatyczne
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MIEJSCOWNIK (LOCATIVE) LICZBA POJEDYNCZA (SINGULAR)

MIEJSCOWNIK (LOCATIVE) LICZBA MNOGA (PLURAL)

CZASOWNIKI + PRZYPADKI (VERBS+CASES)

KONIUGACJE (CONJUGATIONS)

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- ym / - im - e / - u - ej / - (i)ej - y / - i / - e - ym / - im - e / - u

dużym 
wysokim
drogim

komputerze
ojcu

dużej 
wysokiej
drogiej

tablicy
babci 
siostrze

dużym 
wysokim
drogim

oknie
dziecku

MĘSKI (MASCULINE) ŻEŃSKI (FEMININE) NIJAKI (NEUTER)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

PRZYMIOTNIK
(ADJECTIVE)

RZECZOWNIK
(NOUN)

- ych / - ich - ach - ych / - ich - ach - ych / - ich - ach

dużych 
wysokich
drogich

komputerach
ojcach

dużych
wysokich
drogich

tablicach
siostrach

dużych
wysokich
drogich

oknach

DOPEŁNIACZ (GENITIVE) słuchać, uczyć się

CELOWNIK (DATIVE) dawać, kupować, płacić

BIERNIK (ACCUSATIVE) mieć, lubić, kochać, woleć, znać, wiedzieć, robić, jeść, pić, gotować, 
kupować, pisać, czytać, studiować, oglądać, sprzątać, planować, śpiewać, 
spotykać, zaczynać, kończyć, brać, grać w

NARZĘDNIK (INSTRUMENTAL) jechać/jeździć, interesować się, rozmawiać z, spotykać się z

MIEJSCOWNIK (LOCATIVE) rozmawiać o, mówić o, myśleć o, grać na, jeździć na, mieszkać w, pracować w

KONIUGACJA I KONIUGACJA II KONIUGACJA III

PISAĆ GOTOWAĆ ROBIĆ TAŃCZYĆ GRAĆ UMIEĆ

JA piszę gotuję robię tańczę gram umiem

TY piszesz gotujesz robisz tańczysz grasz umiesz

ON/ONA/ONO pisze gotuje robi tańczy gra umie

MY piszemy gotujemy robimy tańczymy gramy umiemy

WY piszecie gotujecie robicie tańczycie gracie umiecie

ONI/ONE piszą gotują robią tańczą grają umieją

LICZBA POJEDYNCZA
(SINGULAR)

LICZBA MNOGA
(PLURAL)

ja jestem my jesteśmy

ty jesteś wy jesteście

on/ona/ono
pan/pani jest oni/one

państwo są

LICZBA POJEDYNCZA
(SINGULAR)

LICZBA MNOGA
(PLURAL)

ja nazywam się my nazywamy się

ty nazywasz się wy nazywacie się

on/ona/ono
pan/pani nazywa się oni/one

państwo nazywają się

BYĆ NAZYWAĆ SIĘ

Tabele gramatyczne


