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15 LEKCJA 

Ćwiczenie czyni mistrza  
Czas na powtórzenie. Powodzenia!
Itt az idő az ismétlésre! Sok sikert!

ĆwiCzEniE 15.1

Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić zdania.
Kérem, hallgassa meg a felvételt, és egészítse ki a mondatokat!

Łucja: Słucham?

Adam: Cześć, tu Adam. Co (1) słychać? 

Ł: Dzięki, wszystko (2) ............................................, a u ciebie?

A: Bardzo dobrze, dzięki. Co dzisiaj (3) ............................................?

Ł: Uczę się języka polskiego i (4) ............................................ muzyki klasycznej.

A: Hm… Ja też muszę się uczyć, ale jestem (5) ............................................ i nie chce mi się.

Ł: Hahaha. A ty, co robisz?

A: Czytam (6) ............................................ o historii Polski. Jest bardzo ciekawa!

Ł: Czytasz po polsku?!

A: Nie, czytam po (7) ............................................ . Czy chcesz iść na spacer do parku?

Ł: Jasne! To świetny (8) ............................................ . Idziemy!

A: Do Parku Łazienki po południu?

Ł: Dobrze. 

A: Do (9) ............................................ .

Ł: Na razie.
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1. a) jak tam b) słychać c) ciebie

2. a) dobry b) jako tako c) w porządku

3. a) robić b) robię c) robisz

4. a) oglądam b) słucham c) słyszę

5. a) leniwy b) pracowity c) wysoki

6. a) książkami b) książkę c) książka

7. a) węgiersku b) węgierski c) węgierskiego

8. a) myślę b) pomysły c) pomysł

9. a) jutra b) zobaczenia c) usłyszenia

ĆwiCzEniE 15.2

Proszę posłuchać nagrania jeszcze raz. Proszę zaznaczyć prawda (P) czy fałsz (f).
Kérem, hallgassa meg újra a felvételt! Kérem, jelölje meg, hogy melyik igaz (P), és melyik hamis (F)!

prawda fałsz

1. Adam dzwoni do Łucji.

2. Łucja czyta książkę.

3. Łucja słucha muzyki rockowej.

4. Adam nie lubi się uczyć.

5. Adam mówi, że nie jest pracowity.

6. Adam czyta po polsku.

7. Adam nie chce iść na spacer do parku.

8. Oni spotykają się po południu w parku.

wiCzEniE 14.A.5
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ĆwiCzEniE 15.3

Proszę dopasować zdania z kolumny A do zdań z kolumny B.

 A B

1. Mój syn bardzo lubi grać w piłkę nożną. A. On interesuje się komputerami i informatyką.

2. Kocham czytać książki. B. One interesują się grami komputerowymi.

3. Marek jest informatykiem. C. Ona interesuje się malarstwem.

4. Klara często chodzi do muzeum. D. Ona interesuje się muzyką i tańcem.

5. Dziadek robi ładne zdjęcia. E. On interesuje się piłką nożną.

6. Moje dzieci lubią grać na komputerze. F. Interesuję się sportem.

7. Często chodzimy do kina, oglądamy nowe filmy. G. Interesuję się literaturą.

8. Bardzo lubię biegać i pływać. H. On interesuje się fotografią.

9. Łucja lubi śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki. I. Interesujemy się kinem.

1. E , 2. ........, 3. ........, 4. ........, 5. ........, 6. ........, 7. ........, 8. ........, 9. ........ 

ĆwiCzEniE 15.4 

Proszę posłuchać nagrania i dopasować nagranie do zdjęcia.
Kérem, hallgassa meg a felvételt, és illessze a felvételen hallott szöveget a megfelelő képhez!

1

 15.2
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ĆwiCzEniE 15.5

Proszę uzupełnić zdania.

a) Alicja zamawia (zamawiać) kawę z mlekiem.

b) Co .................................... (wy – robić)?

c) Często .................................... (my – spacerować) w parku.

d) Oni nie .................................... (wiedzieć), co to znaczy.

e) Mama .................................... (kupować) warzywa i owoce.

f) Czy .................................... (wy – mieć) długopis?

g) Oni .................................... (jeść) niezdrowe przekąski. 

ĆwiCzEniE 15.6

Proszę znaleźć słowa. Kategoria: rodzina i narodowość.
Kérem, találja meg a szavakat! Kategória: a család és a nemzetiségek.

lEKArz

DzIENNIKArz

NAUCzyCIElKA

EMEryTKA

UrzęDNIK

KElNEr

wŁOCH

NIEMIEC

POlAK

węgIEr

rOSJANIN

ANglIK

DzIADEK

BABCIA

OJCIEC

MATKA

FrANCUz

KUCHArz
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ĆwiCzEniE 15.7

Przeczytaj tekst i napisz pytania do podkreślonych fragmentów.
Olvasd el a szöveget, és írj kérdéseket az aláhúzott szövegekhez!

Cześć nazywam się Paulina Nowakowska. Mieszkam w warszawie. Jestem studentką. 
Studiuję architekturę. Mam 22 lata. Jestem Polką i węgierką. Mój tata jest Polakiem, moja mama 
jest węgierką. Ona jest z węgier.
w wolnym czasie lubię malować, uprawiać sport i spotykać się ze znajomymi. Interesuję się sztuką, 
kinem, literaturą francuską i muzyką.
Jestem wysoka i chuda. Moja mama mówi, że jestem mądra i kreatywna. Jestem też pracowita 
i ambitna. lubię jeść pierogi z mięsem i pierogi ruskie! Nie lubię zupy pomidorowej.

1. Jak ona się nazywa?                                                           
Nazywa się Paulina Nowakowska. 

2. ......................................................................................?  
Jest studentką.

3. ......................................................................................?  
Architekturę.

4. ......................................................................................?  
22 lata.

5. ......................................................................................?  
Polką i węgierką.

6. ......................................................................................?  
z węgier.

7. ......................................................................................?  
Malować, uprawiać sport i spotykać się ze znajomymi.

8. ......................................................................................?  
Sztuką, kinem, literaturą francuską i muzyką.

9. ......................................................................................?  
Jest mądra i kreatywna.

10. ......................................................................................?  
Pierogi z mięsem i pierogi ruskie.

11. ......................................................................................?  
Pomidorowej.



15 LEKCJA   |  ĆwiCzEniE Czyni mistrzA

15 ĆwiCzEniE Czyni mistrzA / 15. A gyAKorLAt tEszi A mEstErt!

Ćwiczenie 15.1
1 b) słychać, 2. c) w porządku, 3. c) robisz, 4. b) słucham, 5. a) leniwy, 6. b) książkę, 7. a), węgiersku, 
8. c) pomysł, 9. b) zobaczenia

Ćwiczenie 15.2
2. F, 3. F, 4. P, 5. P, 6. F, 7. F, 8. P

Ćwiczenie 15.3
1. E, 2. g, 3. A, 4. C, 5. H, 6. B, 7. I, 8. F, 9. D

Ćwiczenie 15.4 
1. Dziewczynki czytają książki. 2. robert śpiewa, a Michał gra na gitarze. 3. Ojciec i córka jeżdżą na 
rowerze. 4. Adam, Tomek i Franek oglądają mecz w telewizji. 5. Dorota gotuje. 6. Malwina maluje. 
7. Kornelia podróżuje. 8. Dominik robi zdjęcia. 9. Paweł pływa.

Ćwiczenie 15.5
robicie, spacerujemy, wiedzą, kupuje, macie, jedzą

Ćwiczenie 15.6

Ćwiczenie 15.7
Kim ona jest? Co ona studiuje? Ile ona ma lat? Kim ona jest? Skąd jest jej mama? Co ona lubi robić? 
Czym się ona interesuje? Jaka ona jest? Co ona lubi jeść? Jakiej zupy ona nie lubi?


