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14 LEKCJA

Mój tydzień  
Po tej lekcji będziesz mógł po polsku wypełnić swój tygodniowy kalendarz. Poznasz nazwy dni tygodnia. 
Dowiesz się, jak opowiedzieć o swoich planach, używając poprawnych form nazw poszczególnych 
dni. Poznasz czasowniki ruchu: iść, jechać (iść, jechać) oraz chodzić, jeździć (chodzić, jeździć).
Ennek a leckének az elvégzése után, ki tudod majd tölteni lengyelül a naptáradat. Megismered a 
napok nevét. Megtudod azt is, hogy hogyan beszélhetsz a terveidről, a napok neveit pedig helyes 
nyelvtani formában fogod használni. Ismerni fogod a mozgást jelentő igéket: menni (gyalog), menni 
(közlekedési eszközzel), valamint járni (gyalog, rendszeresen), közlekedni (valamikor, rendszeresen, 
közlekedési eszközzel).

CZĘŚĆ A

Dni tygodnia

Proszę posłuchać nagrania dwa razy. Za pierwszym razem tylko słuchaj, za drugim proszę 
posłuchać i powtórzyć.
Kérem, hallgassa meg kétszer a felvételt. Először csak hallgassa, másodszorra pedig kérem, hallgassa 
meg, és ismételje a felolvasó után.

po polsku po węgiersku

tydzień hét

poniedziałek hétfő

wtorek kedd

środa szerda

czwartek csütörtök

piątek péntek

sobota szombat

niedziela vasárnap

 14.1
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 14.3

ĆwiCZEniE 14.A.1

Proszę uzupełnić według wzoru.  Kérem, egészítse ki a minta szerint.

dzisiaj ma

jutro holnap

Dzisiaj jest wtorek, a jutro jest środa.

Dzisiaj jest czwartek, a jutro jest .................………………………… .

Dzisiaj jest niedziela, a jutro jest .................………………………… .

Dzisiaj jest środa, a jutro jest .................………………………… .

Dzisiaj jest .................………………………… , a jutro jest niedziela.

Dzisiaj jest .................………………………… , a jutro jest wtorek.

Dzisiaj jest .................………………………… , a jutro jest czwartek. 

ĆwiCZEniE 14.A.2

Proszę posłuchać nagrania i napisać dni tygodnia.

..............piątek……...........…

.................…………………………

.................…………………………

.................…………………………

.................…………………………

.................…………………………

.................…………………………

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć. 
Kérem, hallgassa meg a felvételt, és ismételje a felolvasó után!

Dzień tygodnia Kiedy? / Mikor?

poniedziałek w poniedziałek

wtorek we wtorek

środa w środę

czwartek w czwartek

piątek w piątek

sobota w sobotę

niedziela w niedzielę

 14.2

 14.4
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ĆwiCZEniE 14.A.3

To jest Stefan. 
Proszę przeczytać, jaki jest jego plan na tydzień.
Ő Stefan. Kérem, olvassa el, hogy milyen terve 
van neki erre a hétre!

Mój plan na tydzień. / A tervem erre a hétre.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

11.15  
– spotkanie  

z dyrektorem

16.15  
– spotkanie  

z klientką

9.30  
– wizyta  
u lekarza

po południu 
– trening  

na basenie

10.00  
– kawa  

z Olą, Costa 
Coffee

20.15  
– spotkanie  
z przyjacie-

lem

po południu  
– duże 
zakupy

19.00 
– spotkanie 

w klubie

8.00  
– jogging  
w parku

17.00  
– kino  

z Jackiem  
i Martą

14.00  
– obiad  

w restauracji

ĆwiCZEniE 14.A.4

Proszę odpowiedzieć na pytania.
Plan dnia Stefana (ćwiczenie 14.A.3)

Kiedy jest spotkanie z klientką? Spotkanie z klientką jest w poniedziałek.

1. Kiedy jest spotkanie w klubie? Spotkanie w klubie jest w ………….......................………………… .

2. Kiedy jest jogging w parku? Jogging w parku jest w ………….......................………………… .

3. Kiedy jest wizyta u lekarza? Wizyta u lekarza jest ………….......................………………… .

4. Kiedy jest spotkanie z przyjacielem? Spotkanie z przyjacielem ………….......................………………… .

5. Kiedy jest obiad w restauracji? Obiad w restauracji ………….......................………………… .

6. Kiedy jest kawa z Olą? ………………………………………………………………………………………….. .
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ĆwiCZEniE 14.A.5

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Co Stefan ma we wtorek rano? We wtorek rano Stefan ma wizytę u lekarza.

1. Co Stefan ma w środę rano?

……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

2. Co Stefan ma w poniedziałek po południu?

……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

3. Co Stefan ma w piątek wieczorem?

……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

5. Co Stefan ma w sobotę po południu?

……………………………………………………………………………………………………………………………… .
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 14.5

CZĘŚĆ B

Idę, jadę…

ĆwiCZEniE 14.B.1.

Proszę posłuchać rozmowy telefonicznej i uzupełnić dialog wyrazami z ramki.

   (ja) jadę         (ja) idę .        (ja) idę         (my) jedziemy        (ja) idę          iść

Zuzia: – Cześć Aniu! Tu Zuzia.

Ania: – O, cześć! Co słychać?

Zuzia: – Wszystko dobrze. Słuchaj, dziś wieczorem jest nowy francuski film w Multikinie.
..idziemy..?

Ania: – Niestety, dzisiaj wieczorem nie mam czasu. ..................... do dentysty.

Zuzia: – A, rozumiem. A co robisz jutro wieczorem?

Ania: – Jutro wieczorem ..................... z Michałem na basen, a potem do restauracji. Ale w piątek
 po południu mam czas. A ty?

Zuzia: – A ja w piątek ..................... do Krakowa. W sobotę i w niedzielę mam konferencję.

Ania: – To może spotkamy się w poniedziałek?

Zuzia: – W poniedziałek o 15:00 ..................... do fryzjera. Potem, o 16:15 mam spotkanie 
z architektem. ..................... razem do biura, żeby porozmawiać o projekcie mojej kuchni. 
Ale o 18:00 mam czas.

Ania: – Świetnie! Gdzie się spotkamy?

Zuzia: – Może na stacji metra Centrum? Potem możemy ................. do Kinoteki. Tam są dobre filmy.
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po polsku po węgiersku

słuchaj figyelj csak!

dziś = dzisiaj ma

Idziemy? Megyünk?

Nie mam czasu. Nincs időm.

idę megyek

Mam czas. Van időm.

jadę Megyek (közlekedési eszközzel)

konferencja konferencia

Spotkamy się? Találkozunk?

jedziemy megyünk (közlekedési eszközzel)

żeby porozmawiać o projekcie mojej kuchni hogy beszélgessünk a konyhám projektjéről

Gdzie się spotkamy? Hol találkozunk?

możemy tudunk (lehetünk)

iść menni

Kinoteka – kino w centrum Warszawy Kinoteka – egy mozi Varsó központjában

ĆwiCZEniE 14.B.2

Proszę raz jeszcze posłuchać nagrania i napisać, co robi Zuzia i co robi Ania.

Zuzia

Zuzia jedzie w ……......................... do Krakowa.

W ……......................... i ……......................... ma konferencję.

W poniedziałek ……......................... do fryzjera.

W poniedziałek ma ……......................... z architektem.

Ania 
Dziś wieczorem Ania idzie …….........................

Jutro wieczorem idzie z Michałem ……........................., a później ………......…………
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 14.6

ĆwiCZEniE 14.B.3

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć.

iść / menni jechać / menni (közlekedési eszközzel)

ja idę my idziemy ja jadę my jedziemy

ty idziesz wy idziecie ty jedziesz wy jedziecie

on, ona idzie oni, one idą on, ona jedzie oni, one jadą

pan, pani idzie państwo idą pan, pani jedzie państwo jadą

ĆwiCZEniE 14.B.4

Proszę przeczytać dialog. Proszę zwrócić uwagę na wyrażenia zaznaczone czerwonym kolorem. 

Zuzia: — Cześć Aniu! Tu Zuzia.

Ania: — O, cześć! Co słychać?

Zuzia: — Wszystko dobrze. Słuchaj, dziś wieczorem jest nowy francuski film w Multikinie. Idziemy?

Ania: — Niestety, dzisiaj wieczorem nie mam czasu. Idę do dentysty.

Zuzia: — A, rozumiem. A co robisz jutro wieczorem?

Ania: — Jutro wieczorem idę z Michałem na basen, a potem do restauracji. Ale w piątek 
po południu mam czas. A ty?

Zuzia: — A ja w piątek jadę do Krakowa. W sobotę i w niedzielę mam konferencję.

Ania: — To może spotkamy się w poniedziałek?

Zuzia: — W poniedziałek o 15:00 idę do fryzjera. Potem, o 16:15 mam spotkanie z architektem. 
Jedziemy razem do biura, żeby porozmawiać o projekcie mojej kuchni. Ale o 18:00 
mam czas.

Ania: — Świetnie! Gdzie się spotkamy?

Zuzia: — Może na stacji metra Centrum? Potem możemy iść do Kinoteki. Tam są dobre filmy.
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Po czasownikach „iść”, „jechać” występuje przyimek „do” lub „na”, wskazujący na ruch w danym 
kierunku.
A „iść” (menni), „jechać” (menni közlekedési eszközzel) igék után a főnevek elé mindig hozzáad-
juk a „do” (-ba/-be) vagy „na” (-n/-on/-en/-ön), amely meghatározza az irányt, amerre vagy ahova 
menni szeretnénk.

Dokąd jedziesz? Dokąd idziesz? / Hova mész? Hova mész (közlekedési eszközzel)?

dentysta
restauracja

Kraków
fryzjer
biuro

Kinoteka
basen

Idę do dentysty.
Idę do restauracji.
Jadę do Krakowa.

Idę do fryzjera.
Jadę do biura.

Idę do Kinoteki.
Idę na basen.

ĆwiCZEniE 14.B.5

Proszę uzupełnić brakujące słowa

W poniedziałek rano (ja) ……………………...… do firmy. (jechać)

Po południu sekretarka ……………………...… do sklepu. (iść)

W sobotę rano moja koleżanka ……………………...… do parku. (iść)

W czwartek wieczorem (my) ……………………...… do restauracji. (jechać)

Czy ty jutro ……………………...… do biura na spotkanie z dyrektorem? (iść)

W sobotę po południu Zosia i Jurek ……….…….…...… na basen, a potem ……..………...… do kina. (iść, jechać)

ĆwiCZEniE 14.B.6

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Dokąd Ania idzie dzisiaj wieczorem?

……………………………………………………………………………………………………………… .

Dokąd Ania idzie jutro wieczorem?

……………………………………………………………………………………………………………… .

Dokąd Zuzia jedzie w piątek?

……………………………………………………………………………………………………………… .

Dokąd Zuzia idzie w poniedziałek po południu?

……………………………………………………………………………………………………………… .

Dokąd Ania i Zuzia idą w poniedziałek wieczorem?

……………………………………………………………………………………………………………… .

 14.7
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ĆwiCZEniE 14.B.7

Proszę połączyć słowa z odpowiednim wyrażeniem określającym kierunek ruchu.
Kérem, kösse össze a szavakat a megfelelő kifejezéssel, amelyek az irányt határozzák meg!

1 firma A do sklepu

2 Warszawa B do banku

3 restauracja C do kawiarni

4 kawiarnia D do kina

5 konferencja E na spotkanie

6 siłownia F do firmy

7 poczta G na pocztę

8 sklep H do lekarza

9 bank I do Warszawy

10 bar J na lotnisko

11 hotel K do fryzjera

12 lekarz L na basen

13 fryzjer Ł na siłownię

14 basen M do biura

15 uniwersytet N do klubu

16 kino O do baru

17 biuro P na konferencję

18 spotkanie R na uniwersytet

19 lotnisko S do hotelu
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ĆwiCZEniE 14.B.8

Proszę poukładać wyrażenia z poprzedniego ćwiczenia według rodzaju.
Kérem, rakja rendbe az előző gyakorlat kifejezéseit a fajtáik szerint!

do firmy
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ta
(rodzaj żeński)

do sklepu
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

tEN
(rodzaj męski)

do kina
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

t0
(rodzaj nijaki)



14 LEKCJA   |  móJ tydziEń 

 14.8

CZĘŚĆ C

Jak często? Czasowniki ruchu.  Milyen gyakran? A mozgást jelentő igék.

Jak często? / Milyen gyakran? 

zawsze często zwykle od czasu do czasu rzadko

mindig gyakran általában néha ritkán

nigdy (nie) codziennie dwa razy w tygodniu raz na tydzień

soha mindennap kétszer egy héten egyszer egy héten

ĆwiCZEniE 14.C.1.

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Kuba rzadko ogląda telewizję. Jak często ty oglądasz telewizję?

…………………………………………………………………………………………………… .

Maja codziennie pije kawę. Jak często ty pijesz kawę?

…………………………………………………………………………………………………… .

Natalia zawsze wieczorem czyta książki. Jak często ty czytasz książki?

…………………………………………………………………………………………………… .

Łukasz zwykle pracuje w biurze, rzadko pracuje w domu. Gdzie ty zwykle pracujesz?

…………………………………………………………………………………………………… .

Marcin jest wegetarianinem i nigdy nie je mięsa. Jak często ty jesz mięso?

…………………………………………………………………………………………………… .

Małgosia w sobotę od czasu do czasu gra na gitarze. Jak często ty grasz na gitarze?

…………………………………………………………………………………………………… .
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ĆwiCZEniE 14.C.2

Proszę przeczytać tekst.

Nazywam się Stefan. Jestem architektem, projektuję mieszkania. Moja specjalność to projektowanie 
kuchni. W poniedziałek o 16.15 idę do biura, bo mam spotkanie z klientką. Zwykle chodzę do biura 
rano. W ten wtorek nie idę do biura rano, bo o 9.30 mam wizytę u lekarza. Raz na tydzień chodzę na 
basen. W tym tygodniu idę na basen we wtorek po południu. W środę o 10:00 idę do kawiarni, bo mam 
spotkanie z Olą. Często chodzimy do kawiarni Costa Coffee, bo tam jest dobra kawa. W czwartek po 
południu jadę do supermarketu na zakupy. Nigdy nie  jeżdżę do sklepu w weekend, bo jest za dużo 
ludzi. W weekend od czasu do czasu chodzę na siłownię. W tym tygodniu nie idę na siłownię, idę do 
parku biegać. W sobotę po południu idę do kina z Jackiem i Martą. Rzadko chodzimy razem do kina, 
bo oni mają małe dziecko. W niedzielę idę do restauracji na obiad. W weekend nigdy nie jem w domu, 
bo nie mam czasu, żeby gotować.

Ć

po polsku po węgiersku po polsku po węgiersku

Kiedy? Mikor? Jak często? Milyen gyakran?

dziś
jutro

we wtorek
o 17.30

ma
holnap
kedden

17:30-kor

często
zwykle

od czasu do czasu
rzadko
nigdy

trzy razy w tygodniu
raz na tydzień

gyakran
általában

néha
ritkán
soha

háromszor egy héten
egyszer egy héten

Jutro wieczorem idę do 
teatru.

O 9:00 jadę do sklepu.

Holnap este színházba 
megyek.

9:00-kor boltba megyek 
(közlekedési eszközzel).

Często chodzę do teatru.
Rzadko jeżdżę do sklepu 

wieczorem.

Gyakran járok színházba.
Ritkán közlekedem 

(közlekedési eszközzel) 
este boltba.

 14.9
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ĆwiCZEniE 14.C.3

Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. Jak często Stefan chodzi na basen?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

2. Dokąd Stefan chodzi rano?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

3. Dokąd Stefan często chodzi z Olą?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

4. Czy Stefan często jeździ do sklepu w weekend?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

5. Jak często Stefan chodzi na siłownię?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

6. Jak często Stefan, Jacek i Marta chodzą do kina?

………………………………………………………………………………………………………………………… .

chodzić / járni (rendszeresen)
jeździć / közlekedni (valamikor, rendszeresen, 

közlekedési eszközzel)

ja chodzę my chodzimy ja jeżdżę my jeździmy

ty chodzisz wy chodzicie ty jeździsz wy jeździcie

on, ona chodzi oni, one chodzą on, ona jeździ oni, one jeżdżą

pan, pani chodzi państwo chodzą pan, pani jeździ państwo jeżdżą

często, zwykle, od czasu do czasu, rzadko, nigdy, trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz 
w tygodniu / raz na tydzień, codziennie

 14.10
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ĆwiCZEniE 14.C.4

Proszę uzupełnić zdania i wpisać prawidłowe formy czasowników chodzić i jeździć.
Kérem, egészítse ki a mondatokat, és írja be a járni és a közlekedni ige megfelelő formáját!

CHODZIĆ
Zwykle w piątki chodzę do kina. Dzisiaj też idę. W Multikinie jest nowy film Spielberga.

1. Jurek nigdy nie ………......……………… do filharmonii, bo nie lubi muzyki klasycznej.

2. Często (ja) ………......……………… do parku. Dzisiaj po południu też idę, bo jest ładna pogoda.

3. Czy (ty) ………......……………… czasem do tego fryzjera?

4. Państwo Tomaszewscy zawsze w niedzielę ………......……………… do kawiarni.

5. Codziennie (ja) …………………………… do biblioteki, bo uczę się do egzaminu.

6.Czy pani ………......……………… regularnie na basen? Proszę ………......……………… dwa razy w tygodniu.

JEŹDZIĆ
Nigdy nie jeżdżę autobusem.

1. — Czy (ty) ……….......………… do pracy metrem? — Nie, (ja) ……….......………… samochodem.

2. Sylwia zwykle po południu ……….......………… do sklepu. Dzisiaj nie jedzie, bo jest zmęczona.

3. Małgosia i Marek zawsze w piątek ……….......………… pociągiem do Krakowa.

4. (ja) Nigdy nie ……….......………… samochodem do klubu. Zawsze ……….......………… rowerem.

5. — Jak często ……….......………… pan na uniwersytet? — ……….......………… tam raz w tygodniu.

6. (my) Na spotkania biznesowe ……….......………… służbowym samochodem. 

Uwaga! Figyelem!

autobus
samochód

pociąg
rower
metro

taksówka

jechać

jeździć

autobusem
samochodem

pociągiem
rowerem
metrem

taksówką

Codziennie jeżdżę metrem do biura.
Dziś jadę rowerem do parku.

Wieczorem Anna jedzie taksówką do klubu.

 14.11
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ĆwiCZEniE 14.C.5

Co robisz w weekend ? Proszę dokończyć zdania.

Zawsze w weekend……………………………………………………………………………….….………………… .

Zwykle w weekend ………………………………………………………………….………………....……………… .

Od czasu do czasu ……………………………………………………………………………….…….……………… . 

Często …………………………………....……………………………………………………………….……..…………… .

Rzadko ………………………………………………………………………………………....….…………….…………… .

Nigdy nie …………………………………………………………………………………....……………………….……… .
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JEŚLi mAsZ tyLKo 5 minut…

Proszę posłuchać nagrania, powtórzyć na głos i zapamiętać.

po polsku po węgiersku

tydzień hét

poniedziałek hétfő

wtorek kedd

środa szerda

czwartek csütörtök

piątek péntek

sobota szombat

niedziela vasárnap

Jak często? Milyen gyakran?

zawsze mindig

często gyakran

zwykle általában

od czasu do czasu néha

rzadko ritkán

nigdy soha

codziennie mindennap

dwa razy w tygodniu kétszer egy héten

raz na tydzień egyszer egy héten

iść / chodzić menni / járni (rendszeresen)

jechać / jeździć menni (közlekedési eszközzel) / közlekedni (valami-
kor, rendszeresen, közlekedési eszközzel)

do sklepu boltba

do firmy céghez

do kina moziba

na basen uszodába

 14.12
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Dziś wieczorem idę do kina. Ma este moziba megyek.

Jutro rano jadę do biura. Holnap reggel megyek az irodába.

Często chodzę do kawiarni. Gyakran járok kávézóba.

Rzadko jeżdżę autobusem. Ritkán közlekedem autóbusszal.
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14 móJ tydZiEń / 14. AZ én hEtEm

Ćwiczenie 14.A.1
piątek, poniedziałek, czwartek, sobota, poniedziałek, środa 

Ćwiczenie 14.A.2
piątek, niedziela, poniedziałek, czwartek, sobota, środa, wtorek, czwartek, niedziela, środa, wtorek, 
piątek, sobota, środa

Ćwiczenie 14.A.4
1. piątek, 2. sobotę, 3. we wtorek, 4. jest w środę, 5. jest w niedzielę, 6. Kawa z Olą jest w środę. 

Ćwiczenie 14.A.5
1. W środę rano Stefan ma spotkanie z Olą w kawiarni., 2. W poniedziałek po południu Stefan ma 
spotkanie z klientką., 3. W piątek wieczorem Stefan ma spotkanie w klubie, 5. W sobotę po południu 
Stefan ma kino z Jackiem i Martą. / W sobotę po południu Stefan idzie do kina z Jackiem i Martą. / 
W sobotę po południu Stefan ogląda film z Jackiem i Martą.

Ćwiczenie 14.B.1.
Zuzia: – Cześć Aniu! Tu Zuzia.
Ania: – O, cześć! Co słychać?
Zuzia: – Wszystko dobrze. Słuchaj, dziś wieczorem jest nowy francuski film w Multikinie. Idziemy?
Ania: – Niestety, dzisiaj wieczorem nie mam czasu. Idę do dentysty.
Zuzia: – A, rozumiem. A co robisz jutro wieczorem?
Ania: – Jutro wieczorem idę z Michałem na basen, a potem do restauracji. Ale w piątek po południu 
mam czas. A ty?
Zuzia: – A ja w piątek jadę do Krakowa. W sobotę i w niedzielę mam konferencję.
Ania: – To może spotkamy się w poniedziałek?
Zuzia: – W poniedziałek o 15:00 idę do fryzjera. Potem, o 16:15 mam spotkanie z architektem. Je-
dziemy razem do biura, żeby porozmawiać o projekcie mojej kuchni. Ale o 18:00 mam czas.
Ania: – Świetnie! Gdzie się spotkamy?
Zuzia: – Może na stacji metra Centrum? Potem możemy iść do Kinoteki. Tam są dobre filmy.

Ćwiczenie 14.B.2
Zuzia w piątek jedzie do Krakowa. W sobotę i niedzielę ma konferencję. W poniedziałek idzie do 
fryzjera. W poniedziałek ma spotkanie z architektem. 
Dziś wieczorem Ania idzie do dentysty. Jutro wieczorem idzie z Michałem na basen, a później do 
restauracji. 

Ćwiczenie 14.B.5
jadę, idzie, idzie, jedziemy, idziesz, idą, jadą 

Ćwiczenie 14.B.6 
Dokąd Ania idzie dzisiaj wieczorem? / Ania idzie do dentysty dzisiaj wieczorem. 
Dokąd Ania idzie jutro wieczorem? / (Jutro wieczorem) Idzie na basen, a później do restauracji. 
Dokąd Zuzia jedzie w piątek? / W piątej Zuzia jedzie do Krakowa. 
Dokąd Zuzia idzie w poniedziałek po południu? / (W poniedziałek popołudniu) Zuzia idzie do fryzjera. 
Dokąd Ania i Zuzia idą w poniedziałek wieczorem? / One (Ania  i Zuzia) idą do Kinoteki (do kina). 
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Ćwiczenie 14.B.7 
do firmy / do Warszawy / do restauracji / do kawiarni / na konferencję / na siłownię / na pocztę
do sklepu / do banku / do baru / do hotelu / do lekarza / do fryzjera / na basen / na uniwersytet
do kina / na spotkanie / na lotnisko

Ćwiczenie 14.B.8
TA / rodzaj żeński
do firmy / do Warszawy / do restauracji / do kawiarni / na konferencję / na siłownię / na pocztę;
TEN / rodzaj męski
do sklepu / do banku / do baru / do hotelu / do lekarza / do fryzjera / na basen / na uniwersytet;
TO / rodzaj nijaki
do kina / na spotkanie / na lotnisko;

Ćwiczenie 14.C.2
1. Stefan chodzi na basen raz na tydzień. 2. Rano Stefan chodzi zwykle do biura. 3. Stefan często 
chodzi z Olą do kawiarni Costa Coffee. 4. Stefan nigdy nie jeździ do sklepu w weekend. 5. Stefan 
chodzi na siłownię od czasu do czasu w weekend. 6. Stefan, Jacek i Marta rzadko chodzą razem do 
kina.

Ćwiczenie 14.C.4
1. chodzi, 2. chodzę, 3. chodzisz, 4. chodzą, 5. chodzę, 6. chodzi, chodzić 
1. jeździsz, jeżdżę, 2. jeździ, 3. jeżdżą, 4. jeżdżę, jeżdżę, 5. jeździ, jeżdżę, 6. jeździmy)


