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11 LEKCJA

Interesu ję się historią
W tej lekcji nauczysz się opowiadać o tym, co robisz w wolnym czasie, jakie masz hobby i czym się
interesujesz.
Ebben a leckében megtanulsz válaszolni arra a kérdésre, hogy mit csinálsz a szabadidődben, mi a
hobbid, mi az, ami érdekel.

CZĘŚĆ A
11.1

Co można robić w wolnym czasie?
po polsku

po węgiersku

gotować

főzni

czytać

olvasni

malować

festeni

śpiewać

énekelni

tańczyć

táncolni

słuchać muzyki

zenét hallgatni

oglądać telewizję

tévét nézni

robić zakupy

bevásárolni

robić zdjęcia

fényképezni

chodzić do teatru

színházba járni

chodzić do kina

moziba járni

spotykać się z przyjaciółmi

barátokkal találkozni

podróżować

utazni

grać w karty

kártyázni

grać na pianinie

zongorázni

grać w szachy

sakkozni

spacerować

sétálni
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Ćwiczenie 11.A.1
Proszę podpisać fotografie.

1

..słuchać muzyki..

2

................................
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................................
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................................
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................................
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11.2

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć.
Przykładowe inne czasowniki odmieniające się według tego schematu: śpiewać, słuchać, oglądać,
biegać, pływać, spotykać się
További igék példának, amelyeket ezzel a módszerrel ragozunk: énekelni, hallgatni, nézni, futni, úszni,
találkozni.
czytać

grać

umieć

(ja) czytam

(ja) gram

(ja) umiem

(ty) czytasz

(ty) grasz

(ty) umiesz

(on / ona / ono) czyta

(on / ona / ono) gra

(on / ona / ono) umie

(my) czytamy

(my) gramy

(my) umiemy

(wy) czytacie

(wy) gracie

(wy) umiecie

(oni/one) czytają

(oni/one) grają

(oni/one) umieją

Przykładowe inne czasowniki odmieniające się według tego schematu: uczyć się, robić
További igék példának, amelyeket ezzel a módszerrel ragozunk: tanulni, csinálni.
lubić

tańczyć

(ja) lubię

(ja) tańczę

(ty) lubisz

(ty) tańczysz

(on/ona/ono) lubi

(on/ ona/ ono) tańczy

(my)lubimy

(my) tańczymy

(wy) lubicie

(wy) tańczycie

(oni/one) lubią

(oni/one) tańczą

Przykładowe inne czasowniki odmieniające się według tego schematu: podróżować, malować, spacerować
További igék példának, amelyeket ezzel a módszerrel ragozunk: utazni, festeni, sétálni
interesować się

gotować

(ja) interesuję się

(ja) gotuję

(ty) interesujesz się

(ty) gotujesz

(on / ona / ono) interesuje się

(on/ ona/ ono) gotuje

(my) interesujemy się

(my) gotujemy

(wy) interesujecie się

(wy) gotujecie

(oni/ one) interesują się

(oni/ one) gotują
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Ćwiczenie 11.A.2
Proszę uzupełnić zdania.
a) ja interesuję się
b) …..... spacerujecie
c) …..... podróżują
d) …..... malujemy
e) …..... trenuje
f) …..... gotujesz
g) …..... pracuję
h) …..... maluje
i) …..... lubi
j) …..... umieją

Ćwiczenie 11.A.3
Proszę uzupełnić tabele.
(ja)

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

(my)

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

(ty)

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

(wy)

interesujecie się

(on / ona / ono)

interesuje się

(oni/one)

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

(ja)

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

(my)

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

(ty)

spotykasz się

(wy)

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

(on / ona / ono)

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

(oni/one)

...............................
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(ja)

robię

(my)

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

(ty)

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

(wy)

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

(on / ona / ono)

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

(oni/one)

robią

(ja)

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

(my)

pływamy

(ty)

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

(wy)

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

(on / ona / ono)

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

(oni/one)

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

Ćwiczenie 11.A.4
Proszę uzupełnić zdania.
a) Nie (interesować się) interesuję się polityką.
b) Maja i Ola (lubić) ……………............……. tańczyć tango.
c) Moja przyjaciółka (słuchać) ……………............……. muzyki.
d) Wujek Stefan (czytać) ……………............……. książki.
e) My (biegać) ……………............……. rano.
f) Czy wy (uczyć się) ……………............……. języka polskiego?
g) Czy ty (oglądać) ……………............……. telewizję?
h) Dziadek Henryk nie (grać) ……………............……. w szachy.
i) Czy oni (umieć) ……………............……. mówić po węgiersku?
j) Dziś (ja, spotykać się) ……………............……. z przyjaciółmi.
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Część B
Jak mówimy o możliwościach i zdolnościach?
Hogyan beszélünk a lehetőségekről és a képességekről?

11.3

Czy umiesz (+ czasownik w bezokoliczniku) grać na gitarze?
Tudsz (+ az ige főnévi igenév formában) gitáron játszani?
Nie, nie umiem grać na gitarze. Nem, nem tudok gitáron játszani.
Tak, umiem grać na gitarze. Igen, tudok gitáron játszani.
UMIEĆ + bezokolicznik tudni + az ige főnévi igenév formában
umiem / nie umiem

gotować, tańczyć, grać w szachy

Jak mówimy o hobby lub o naszych preferencjach?
Hogyan beszélünk a hobbiról vagy az előnyeinkről?

11.4

Co lubisz robić (w wolnym czasie)? Mit szeretsz csinálni (a szabadidőben)?
Lubię (+ bezokolicznik) pływać. Szeretek (+ az ige főnévi igenév formában) úszni.
LUBIĆ + bezokolicznik
lubię / nie lubię

11.5
11.6

czytać, słuchać muzyki, gotować, podróżować,
chodzić do kina, spacerować

Lubię czytać ……

Lubię oglądać …..

romanse.

filmy sensacyjne.

komiksy.

seriale.

kryminały.

melodramaty.

literaturę faktu.

komedie romantyczne.

powieści.

horrory.

powieści sensacyjne.
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po polsku

po węgiersku

romans

romantikus elbeszélés / regény

komiks

képregény

kryminał

krimi

literatura faktu

tényleírás

powieść

elbeszélés

powieść sensacyjna

elbeszélés (szenzációs, akciós)

film sensacyjny

akciófilm

serial

sorozat

melodramat

melodráma

komedia romantyczna

romantikus vígjáték

horror

horror

Ćwiczenie 11.B.1
Proszę napisać zdania według wzoru.
(ja, lubić) (szachy), ale (nie umieć).
Lubię grać w szachy, ale nie umiem.
1. Irena (lubić) śpiewać, ale nie (umieć).
2. (my, umieć) gotować, ale nie (lubić).
3. Czy (wy, umieć) malować ?
4. Czy (ty lubić) czytać kryminały?
5. (oni nie umieć) tańczyć, ponieważ nie (lubić).

ponieważ

Ćwiczenie 9.B.1

mert
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Ćwiczenie 11.B.2
Proszę uzupełnić zdania.
grać / podróżować / gotować / spacerować / tańczyć / spotykać się
a) Maciej kocha grać w szachy.
b) Dziadek Józef lubi ……....................….… w karty.
c) Babcia Janina lubi ……....................….… w parku.
d) Ola i Maja uwielbiają ……....................….… tango.
e) Bardzo dużo pracuję, dlatego w wolnym czasie lubię …….........................….… z przyjaciółmi.
f) Łukasz lubi ……....................….… . Jutro jedzie do USA.
g) Alicja lubi jeść i lubi  ……....................….… .

Ćwiczenie 11.B.3
11.7

Proszę posłuchać nagrania i wybrać odpowiednie obrazki.
1. Zosia lubi .............................…..

2. Paweł nie umie …….........................., ale lubi ……..............................

3. Ja bardzo lubię ........................................
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4. Czy lubicie .......................................................................................?

Ćwiczenie 11.B.4
11.8

Proszę posłuchać nagrania i zaznaczyć.
Co lubi oglądać Paweł?
a. komedie romantyczne
b. kryminały
c. romanse
d. filmy sensacyjne
e. seriale
f. melodramaty
g. horrory
h. komiksy
i. kryminały
j. literaturę faktu
k. powieści sensacyjne
Co lubi czytać Irena?
A. komedie romantyczne
B. kryminały
C. romanse
D. filmy sensacyjne
E. seriale
F. melodramaty
G. horrory
H. komiksy
I. kryminały
J. literaturę faktu
K. powieści sensacyjne
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Część C
Czym się interesujesz?
rodzaj męski / rodzaj nijaki
przymiotnik-ym/
-im(k,g,h)
liczba pojedyncza

rzeczownik
-em -iem(k,g,h)

Paweł interesuje się starym kinem.

liczba mnoga

rodzaj żeński
Przymiotnik
-ą

rzeczownik
-ą

Interesuję się polską kulturą.

-ami/-ami
Czy interesujesz się starymi książkami?

Ćwiczenie 11.C.1.
11.9

Czym się interesujesz?
Proszę uzupełnić.  Kérem, egészítse ki!
po polsku

po węgiersku

Interesuję się

literatura

irodalom

literaturą

sport

sport

film

film

teatr

színház

języki obce

idegen nyelvek

język polski

a lengyel nyelv

historia

történelem

malarstwo

festészet

ekonomia

közgazdaságtan

polityka

politika

kuchnia (np. francuska,
włoska, węgierska, polska)

konyha (pl.: francia, olasz,
magyar, lengyel)

informatyka

informatika

gry komputerowe

számítógépes játékok

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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Ćwiczenie 11.C.2
Proszę uzupełnić zdania.  Kérem, egészítse ki!
1. Ania (interesować się) interesuje się muzyką.
2. Ja (interesować się) ………………….........……….. ekonomią.
3. Czy (wy, interesować się) ………………….........……….. sportem?
4. (my, interesować się) ………………….........……….. językami obcymi.
5. Ola nie interesuje się ………………….........……….. (malarstwo).
6. Dlaczego nie interesujesz się (polityka)………………….........……….. ?
7. Lubię czytać książki, interesuję się ………………….........……….. .
8. Lubię chodzić do kina, interesuję się ………………….........……….. .
9. Lubię gotować, interesuję się ………………….........……….. (kuchnia hiszpańska).
10. Interesujemy się ………………….........……….. (ekonomia, język włoski).
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Ćwiczenie 11. C.3
11.10

Proszę posłuchać nagrania i połączyć kolumny.

Ćwiczenie 6.B.3

Ania

Basia

Jacek

Franciszek
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Jeśli masz tylko 5 minut…
11.11

Proszę posłuchać nagrania, powtórzyć na głos i zapamiętać.
po polsku

po węgiersku

umiem / nie umiem / lubię / nie lubię …
(+ bezokolicznik)

tudok / nem tudok / szeretek / nem szeretek ...
(+az ige főnévi igenév formában)

czytać

olvasni

podróżować

utazni

słuchać muzyki

zenét hallgatni

chodzić do kina / do teatru

moziba / színházba járni

tańczyć

táncolni

grać w szachy

sakkozni

gotować

főzni

Czym się interesujesz?
(interesować się + narzędnik)

Mi érdekel? / Mi iránt érdeklődsz?
(érdekel + eszközhatározós eset)

Interesuję się sportem, muzyką, kinem, podróżami.

Érdekel a sport, a zene, a mozi, az utazás.

Interesuję się polskim teatrem, hiszpańską literaturą,
francuskim malarstwem, węgierskimi serialami.

Érdekel a lengyel színház, a spanyol irodalom,
a francia festészet, érdekelnek a magyar sorozatok.
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11 interesuję się historią / 11. Érdekel a történelem.
Ćwiczenie 11.A.1
1. słuchać muzyki, 2. malować, 3. czytać, 4. gotować, 5. oglądać telewizję, 6. robić zakupy, 7. chodzić
do kina, 8. spotykać się z przyjaciółmi, 9. grać w szachy, 10. tańczyć
Ćwiczenie 11.A.2
b) wy c) oni d) my e) on / ona / ono f) ty g) ja h) on / ona / ono i) on/ ona/ ono j) oni/one
Ćwiczenie 11.A.3
(ja) interesuję się/ (my) interesujemy się/ (ty) interesujesz się/ (wy) interesujecie się/ (on/ ona/ ono)
interesuje się/ (oni/one) interesują się
(ja) spotykam się/ (my) spotykamy się/ (ty) spotykasz się/ (wy) spotykacie się/ (on/ ona/ ono)
spotyka się/ (oni/one) spotykają się
(ja) robię/ (my) robimy/ (ty) robisz/ (wy) robicie/ (on/ ona/ ono) robi/ (oni/one) robią
(ja) pływam/ (my) pływamy/ (ty) pływasz/ (wy) pływacie/ (on/ ona/ ono) pływa/ (oni/one) pływają
(ja) oglądam/ (my) oglądamy/ (ty) oglądasz/ (wy) oglądacie/ (on/ ona/ ono) ogląda/ (oni/one) oglądają
Ćwiczenie 11.A.4
b) lubią c) słucha d) czyta e) biegamy f) uczycie się g) oglądasz h) gra i) umieją j) spotykam się
Ćwiczenie 11.B.1
1. Irena lubi śpiewać, ale nie umie. 2. Umiemy gotować, ale nie lubimy. 3. Czy umiecie malować?
4. Czy lubisz czytać kryminały? 5. Oni nie umieją tańczyć, ponieważ nie lubią.
Ćwiczenie 11.B.2
b) grać c) spacerować d) tańczyć e) spotykać się f) podróżować g) gotować
Ćwiczenie 11.B.3
Zosia lubi grać w szachy i gotować. Paweł nie umie tańczyć, ale lubi słuchać muzyki. Ja bardzo lubię
robić zdjęcia i podróżować.  Czy lubicie grać w karty i spotykać się z przyjaciółmi?. 1. G,b, 2. D, h, 3.
C,f, 4. A,e
Ćwiczenie 11.B.4
Paweł lubi oglądać romanse, filmy sensacyjne, komedie romantyczne, horrory. Irena lubi czytać kryminały, komiksy, powieści sensacyjne, literaturę faktu. Paweł: c,d,a,g. Irena: b,h,k, j)
Ćwiczenie 11.C.1
literaturą/ sportem/ filmem/ teatrem/ językami obcymi/ językiem polskim/ historią/ malarstwem
ekonomią/ polityką/ kuchnią (np. francuską, włoską, węgierską, polską)/ informatyką/ grami komputerowymi
Ćwiczenie 11.C.2
interesuję się, interesujecie się, interesujemy się, polityką, literaturą, filmem/ kinem, kuchnią hiszpańską, ekonomią, językiem włoskim
Ćwiczenie 11. C.3
Ania lubi słuchać muzyki i interesuje się literaturą. Jacek interesuje się sportem i polityką. Basia lubi
czytać kryminały i oglądać komedie romantyczne. Franciszek lubi grać w karty i spacerować.
Ania: a, g., Jacek: e, h., Basia: b, d., Franciszek: c, f

