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24 LEKCJA 

Jedziemy na wakacje.
W trakcie tej lekcji przyjrzymy się ofercie biura podróży. Poznasz nazwy miast i krain geograficznych 
w Polsce oraz dowiesz się, gdzie w Polsce leżą góry, morze, jeziora, lasy i rzeki. Będziesz umiał opisać 
ich położenie, używając nazw kierunków geograficznych. Sprawdzisz, jak można spędzić wakacje 
w polskim gospodarstwie agroturystycznym, nauczysz się nazw zwierząt gospodarskich oraz owoców 
leśnych. Na koniec zmierzymy się z  przyimkami po, w, na i  nad oraz poznamy formy deklinacyjne 
miejscownika w liczbie mnogiej.
Ennél a  leckénél megtekintjük egy utazási iroda ajánlatát. Megismered a  lengyel városok nevét, és 
a lengyel földrajzi helyeket, és azt is megtudod majd, hogy ezek hol vannak Lengyelországban a hegyek, 
a tenger, a tavak, az erdők és a folyók. Le tudod majd írni az égtájak használatával, hogy hol helyezkednek 
el. Meglátod, hogy mit lehet egy lengyel agróturisztikai farmon csinálni egy nyaralás alkalmával, 
megtanulod a haszonállatok, és az erdei gyümölcsök neveit. A lecke végére pedig megismerkedsz a po, 
w, na és nad előljárószavakkal, és a helyhatározókkal többes szám formájában. 

CZĘŚĆ A
Oferta biura podróży.

 ĆwiCZEniE 24.A.1

Proszę przeczytać ofertę biura podróży. Następnie proszę odszukać w ofercie przymiotniki 
i rzeczowniki zawarte w słowniczku i podkreślić je na różne kolory.
Olvasd el az utazási iroda ajánlatát! Utána az ajánlatban keresd meg a mellékneveket és a főneveket, 
amelyek a itteni szótárban található, és jelöld meg őket különböző színekkel!
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po polsku po węgiersku po polsku po węgiersku

 przymiotniki 

najpiękniejszy, -a, -e a legszebb czysty, -a, -e tiszta

górski, -a, -ie hegyi rowerowy, -a, -e kerékpár (melléknévként)

malowniczy, -a, -e festői regionalny, -a, -e regionális

turystyczny, -a, -e turisztikai komfortowy, -a, -e kényelmes

lokalny, -a, -e helyi dostępny, -a, -e elérhető

 rzeczowniki

biuro podróży utazási iroda plaża strand

oferta ajánlat słońce Nap

wczasy út /utazás / vakáció zachód słońca naplemente

wakacje nyaralás powietrze levegő

doba nap zwiedzanie látogatás

góry hegyek las erdő

morze tenger rejs hajókázás

jezioro tó gościnność vendégszeretet

wieś falu nocleg szállás

krajobraz táj obserwacja megfigyelés

szlak túraútvonal zwierzęta állatok

folklor folklór las erdő

wypoczynek pihenés pole terület

wycieczka utazás łąka rét
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ĆwiCZEniE 24.A.2

Co to jest? Proszę posłuchać nagrania, powtórzyć, a potem podpisać zdjęcia.

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

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

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

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

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

 24.1
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ĆwiCZEniE 24.A.3

Proszę wybrać z ramki odpowiednie słowo.

Bałtyk to ............................ .

Kékes to ............................ .

Tatry, Sudety i Bieszczady to ............................ .

Balaton to ............................ .

Wisła, Odra to ............................ .

Dunaj to ............................ .

Mazury to region, gdzie jest dużo ............................ .

góra     jezior     rzeka     morze     góry     jezioro     rzeki

ĆwiCZEniE 24.A.4

Proszę połączyć.

górski wypoczynek

malowniczy powietrze

 komfortowy ryby

aktywny krajobraz

lokalny nocleg

regionalna szlak

czyste szlak

świeże plaża

piękna kuchnia

turystyczna folklor

rowerowy atrakcja

ĆwiCZEniE 19.A.5
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ĆwiCZEniE 24.A.5

Proszę zaznaczyć   właściwe odpowiedzi.  

 Owoce i rośliny, które możemy zbierać w lesie, to: 

pomidory jagody marchewka poziomki maliny brokuły grzyby

Zwierzęta, które możemy spotkać na wsi, to:

lew pies koń pingwin krowa kura królik
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Część B

Mapa i strony świata. Mail w sprawie rezerwacji. 

ĆwiCZEniE 24.B.1

Proszę przyjrzeć się mapie Polski. 
Następnie proszę posłuchać nagrania i wpisać numery obok odpowiednich nazw. 24.2
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ĆwiCZEniE 24.B.2

Proszę jeszcze raz popatrzeć na mapę i odpowiedzieć na pytania. 

     Gdzie leży…? / Gdzie jest…?     Gdzie leżą…? / Gdzie są…?

Morze Bałtyckie jest na północy Polski. Szczecin jest na północnym zachodzie Polski.

Tatry leżą na południu Polski. Bieszczady leżą na południowym wschodzie 
Polski.Poznań leży na zachodzie Polski.

Lublin leży na wschodzie Polski

Warszawa jest w centrum Polski.

Gdzie leży Gdańsk? ........................................................................................................................................ .

Gdzie leży Białowieża? .................................................................................................................................. .

Gdzie jest Zakopane? .................................................................................................................................... .

Gdzie jest Wrocław? ...................................................................................................................................... .

Gdzie leżą Mazury? ....................................................................................................................................... .

Gdzie leży Kraków? ...................................................................................................................................... .

Gdzie w Polsce są jeziora? .......................................................................................................................... .

Gdzie w Polsce są duże lasy? ..................................................................................................................... .

Gdzie w Polsce są góry? ............................................................................................................................... .

ĆwiCZEniE 24.B.3

Proszę ułożyć maile w odpowiedniej kolejności.
Helyezd helyes sorrendbe az e-maileket!

mail nr.:

..........

Od: Biuro podróży HOPLA
Do: Weronika Kozak
Temat: ODP: Wakacje w gospodarstwie agroturystycznym

Szanowna Pani!
Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą. 
W lipcu wszystkie terminy są dostępne. Cena za dobę dla czterech osób to 
589 zł. To jest cena za nocleg oraz śniadanie, obiad i kolację. Kuchnia 
przygotowuje smaczne i zdrowe dania regionalne. Okolica jest spokojna  
i cicha. Malownicze jezioro Hańcza jest blisko, to około 800 metrów. Wokół 
są piękne łąki i czyste lasy, jest dużo jagód, malin i poziomek. Można też 
zbierać grzyby. W gospodarstwie są konie, krowy, kury i króliki – wspaniała 
atrakcja dla dzieci!
Zapraszam serdecznie Panią i całą rodzinę!

Pozdrawiam,
Marek Mikulski
Specjalista do spraw kontaktów z klientem
Biuro podróży HOPLA
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mail nr.:

..........

Od: Weronika Kozak
Do: Biuro podróży Hopla
Temat: ODP:ODP: Wakacje w gospodarstwie agroturystycznym

Dzień dobry,
dziękuję za wszystkie informacje. Ta oferta bardzo mi się podoba! Chciałabym 
zarezerwować pobyt w terminie 1-14 lipca. 
Pozdrawiam,
Weronika Kozak

mail nr.:

..........

Od: Weronika Kozak
Do: Biuro podróży HOPLA
Temat: Wakacje w gospodarstwie agroturystycznym

Dzień dobry!
Interesuje mnie oferta wczasów w gospodarstwie agroturystycznym „Hania”. 
Planuję przyjechać na dwa tygodnie, razem z rodziną: dwie osoby dorosłe  
i dwoje dzieci. Chciałabym zapytać o szczegóły. Jakie terminy są dostępne 
latem? Jaka jest cena za dobę? Czy kuchnia oferuje dania regionalne?  
I jak wygląda okolica? Czy jezioro jest daleko? I najważniejsze – czy  
w gospodarstwie są zwierzęta? 
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Weronika Kozak

ĆwiCZEniE 24.B.4

Proszę zaznaczyć   : TAK czy NIE. 

TAK NIE

1 Czy gospodarstwo „Hania” znajduje się w górach?

2 Weronika chce przyjechać na trzy tygodnie. 

3 Weronika chce przyjechać razem z rodziną.

4 Dostępne terminy są w sierpniu.

5 Cena obejmuje nocleg i posiłki.

6 W lesie są jagody, maliny, poziomki i grzyby.

7 W gospodarstwie są tylko krowy i konie.

8 Oferta podoba się Weronice i Weronika rezerwuje wczasy.

Gospodarstwo agroturystyczne to dom na wsi, w którym możemy spędzać wakacje.  
W gospodarstwie agroturystycznym obserwujemy zwierzęta, relaksujemy się w spokojnej  
atmosferze daleko od miasta i jemy pyszne, domowe posiłki.
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ĆwiCZEniE 24.B.5

Co możemy robić na wakacjach w gospodarstwie agroturystycznym ,,Hania”? Proszę zaznaczyć  
właściwe odpowiedzi.

Spacerować po lesie.

Chodzić po muzeach.

Obserwować zwierzęta gospodarskie.

Pływać w morzu.

Relaksować się w ciszy.

Pływać w jeziorze.

Chodzić po górskich szlakach.

Zbierać grzyby.

Biegać po łąkach.

Jeść dania kuchni francuskiej.

ĆwiCZEniE 24.B.6

Proszę uzupełnić ofertę hotelu ,,Poziomka” sformułowaniami z ramki. 

Hotel ,,Poziomka” zaprasza Państwa na ...................... w górach!
Nasz hotel …..........…… w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 
......................... Państwu pokoje dwuosobowe oraz apartamenty 
dla całej .......................................... . Dla rodzin z małymi dziećmi 
proponujemy atrakcyjne zniżki! Z okien pokoi hotelowych mogą 
Państwo oglądać ................................ górskie krajobrazy. Nasza 
kuchnia codziennie serwuje dla .......................... najlepsze dania 
...................... kuchni. W cenie zawarta jest również ....................... do fabryki porcelany w Ćmielowie.
Nasza okolica to idealne miejsce, aby ......................... wypoczywać. Wycieczki po górskich szlakach, 
wycieczki rowerowe, .................................... po lesie, jazda konna – to wszystko jest tu możliwe!  
A teraz – w okazyjnej cenie, już od 345 zł za ................................... . 
Zapraszamy do rezerwacji ...................................... !

rodziny       Państwa        dobę        wczasy       piękne        spacery       aktywnie      
leży              Oferujemy               regionalnej              noclegów              wycieczka
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Część C

Przyimki. Liczba mnoga miejscownika.

ĆwiCZEniE 24.C.1

Proszę posłuchać pięciu nagrań i ponumerować zdjęcia.  

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

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

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

ĆwiCZEniE 24.C.2

Proszę posłuchać nagrania jeszcze raz i uzupełnić luki odpowiednimi przyimkami z ramki. 

1. – Spędzamy wakacje ...... morzem. Relaksujemy się ...... słońcu i spacerujemy ...... plaży.  
Wieczorami chodzimy do lokalnej restauracji na pyszną, świeżą rybę.

2. – Spędzam wakacje ...... górach. Chodzę ...... malowniczych szlakach i oglądam piękne,  
górskie krajobrazy.    

3. – Spędzamy wakacje ...... wsi, ...... gospodarstwie agroturystycznym. Dużo spacerujemy  
...... lesie, a dzieci biegają ...... łąkach. ...... lesie zbieramy pyszne jagody i poziomki.  
A ...... gospodarstwie obserwujemy zwierzęta: kury, krowy i konie.

4. – Podróżuję ...... Polsce. Zwiedzam miasta, chodzę ...... muzeach. Odkrywam lokalny folklor. 
Uwielbiam jeść regionalne potrawy!

5. – Spędzamy wakacje ...... Mazurach, ...... jeziorem. Dużo pływamy jachtem ...... mazurskich  
szlakach. Odpoczywamy, chodzimy ...... lesie i zbieramy grzyby.

po            w         nad           na

 24.3

 24.3
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podróżować
chodzić

spacerować
biegać
pływać

po

+ miejscownik

Podróżuję po Polsce.
Chodzę po Warszawie.

Chodzę po górach.
Spaceruję po plaży.

Biegam po łące.
Pływam po jeziorze.

być
spędzać wakacje

mieszkać
pracować

w 

Jestem w górach.
Mieszkam w mieście.

Pracuję w gospodarstwie.
Jestem w lesie.

na
Jestem na łące.

Spędzam wakacje na wsi.
Spędzam wakacje na Mazurach.

nad + narzędnik
Mieszkam nad morzem.

Jestem nad jeziorem.
Jestem nad rzeką.

ĆwiCZEniE 24.C.3

Proszę wybrać właściwy przyimek.

Spaceruję nad / po lesie.

Biegam w / po plaży.

Jestem w / na mieście.

Spędzam wakacje po / nad jeziorem.

Chodzę po / na górskim szlaku.

Mieszkam na / w Budapeszcie.

Jestem w / na wsi.

Jeżdżę w / po szlaku rowerowym.

Relaksuję się na / po słońcu.

Jestem na / nad morzem.

Mieszkam w domu nad / na rzeką.

Pracuję po / w Warszawie, w / na centrum.
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ĆwiCZEniE 24.C.4

Proszę przyjrzeć się formom deklinacyjnym miejscownika liczby mnogiej.

Mianownik
liczba pojedyncza

wysoka góra 
(rodzaj żeński)

zielony las 
(rodzaj męski)

malownicze jezioro 
(rodzaj nijaki)

Miejscownik 
liczba mnoga

Chodzę po wysokich 
górach.

Spaceruję po zielonych 
lasach.

Pływam po malowniczych 
jeziorach.

przymiotnik: dodajemy końcówkę -ych (-ich po k, g) 
A melléknevekhez a -ych (a k és g betűk után -ich) adunk hozzá.

rzeczownik: dodajemy końcówkę -ach                       
A főnevekhez -ach végződést adunk.

ĆwiCZEniE 24.C.5

Proszę wpisać właściwe formy miejscownika w liczbie mnogiej. 

Często spaceruję po (las) ......lasach........... .

Latem chodzę po (górski szlak) .......................................................... .

Spędzam wakacje na (Mazury) ................................... .

Dzieci biegają po (pole) ............................... i (łąka) ............................... .  

Podróżuję po (polskie miasto) .............................................................. .

Pływamy kajakiem po (czysta rzeka) .............................................................. i (piękne jezioro) .................
............................................. .

Jestem nad Balatonem na (wakacje) ............................... .

Oferujemy pobyty wakacyjne w (najpiękniejsze miejsce) ..............................................................

............................... Polski.

Chciałbym mieć dom w (góra) ............................... .

ĆwiCZEniE 24.C.6

Latem masz wakacje. Wybierz jedną z ofert biura podróży HOPLA i napisz, dokąd chciałbyś pojechać. 
Dlaczego? Co lubisz robić na wakacjach?  

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

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

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

...........................................................................................................................................................................
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JEŚLi dZiŚ mAsZ tyLKo 5 minut…

Posłuchaj nagrania, powtórz na głos i zapamiętaj.

po polsku po węgiersku

biuro podróży utazási iroda

oferta ajánlat

wczasy út/utazás/vakáció

wakacje nyaralás

doba nap

aktywny wypoczynek aktív pihenés

relaks w ciszy kikapcsolódás egy csendes helyen

wycieczka kirándulás

szlak turystyczny túraútvonal

piękny krajobraz szép táj

regionalna kuchnia regionális konyha

miejsca i krainy geograficzne: morze, góry, las, 
jezioro, wieś, rzeka 

földrajzi helyek és régiók: tenger, hegyek, erdő, tó, 
falu, folyó

zwierzęta gospodarskie: koń, krowa, kura haszonállatok: ló, tehén, tyúk

owoce leśne: jagody, poziomki, maliny erdei gyümölcsök: áfonya, vad eper, málna

grzyby gombák

strony świata: północ, południe, wschód, zachód az égtájak: észak, dél, kelet, nyugat

Gdzie jest Morze Bałtyckie? Hol van a Balti tenger?

Morze Bałtyckie jest na północy Polski. A Balti tenger Észak-Lengyelországban van.

Gdzie leżą Tatry? Hol van a Tátra?

Tatry leżą na południu Polski. A Tátra Dél-Lengyelországban van.

Gdzie leży Poznań? Hol van Poznań?

Poznań leży na zachodzie Polski. Poznań Nyugat-Lengyelországban van.

Gdzie leży Lublin? Hol van Lublin?

Lublin leży na wschodzie Polski. Lublin Kelet-Lengyelországban van.

 24.4
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Gdzie jest Warszawa? Hol van Varsó?

Warszawa jest w centrum Polski. Varsó Lengyelország közepén van.

Chciałbym zarezerwować nocleg. Szeretnék szállást foglalni.

Chciałbym zarezerwować wczasy. Szeretnék egy utazást lefoglalni.

po, w, na + miejscownik po, w, na + helyhatározó

Podróżuję po Polsce. Utazom Lengyelországban.

Chodzę po Warszawie. Sétálgatok Varsóban.

Spaceruję po plaży. Sétálok a tengerparton.

Biegam po łące. Futok a réten.

Pływam po jeziorze. Úszom a tóban.

Jestem w górach. A hegyekben vagyok.

Mieszkam w mieście. A városban lakom.

Pracuję w gospodarstwie. A farmon dolgozom.

Jestem w lesie. Az erdőben vagyok.

Jestem na łące. A réten vagyok.

Spędzam wakacje na wsi. A nyaralást vidéken töltöm.

Spędzam wakacje na Mazurach. A nyaralást a Mazuri tavakon töltöm.

nad + narzędnik nad + eszközhatározó eset

Mieszkam nad morzem. A tengernél lakom.

Jestem nad jeziorem. A tengernél vagyok.

Jestem nad rzeką. A folyónál vagyok.

Miejscownik liczba mnoga: A helyhatározó többes száma:

Chodzę po wysokich górach. A magas hegyekben járok.

Spaceruję po zielonych lasach. Sétálok a zöld erdőkben.

Pływam po czystych jeziorach. Úszom a tiszta tavakban.

Mieszkam w polskich górach. A lengyel hegyekben lakom.
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24. JEdZiEmy nA wAKACJE / mEgyünK nyArALni!
 
Ćwiczenie 24.A.2
morze, wieś, las, pole, plaża, jezioro, zachód słońca, góry, rzeka, łąka

Ćwiczenie 24.A.3
morze, góra, góry, jezioro, rzeki, rzeka, jezior

Ćwiczenie 24.A.4
górski krajobraz, malowniczy szlak, komfortowy nocleg, aktywny wypoczynek, lokalny folklor, 
regionalna kuchnia, czyste powietrze, świeże ryby, piękna plaża, atrakcja turystyczna, rowerowy szlak, 
lub górski szlak, malowniczy krajobraz, komfortowy nocleg, aktywny wypoczynek, lokalny folklor, 
regionalna kuchnia, świeże ryby, czyste powietrze, piękna plaża, atrakcja turystyczna, rowerowy szlak 

Ćwiczenie 24.A.5
jagody, poziomki, maliny, grzyby, pies, koń, krowa, kura, królik

Ćwiczenie 24.B.2
Gdańsk leży na północy Polski.
Białowieża leży na wschodzie Polski.
Zakopane jest na południu Polski.
Wrocław jest na południowym zachodzie Polski.
Mazury leżą na północnym wschodzie Polski.
Kraków leży na południu Polski.
Jeziora są na północnym wschodzie Polski i na północy Polski.
Duże lasy są w centrum, na wschodzie, na północnym wschodzie i na północnym zachodzie Polski.
Góry są na południu Polski, na południowym wschodzie i południowym zachodzie.

Ćwiczenie 24.B.3
2, 3, 1

Ćwiczenie 24.B.4
1. NIE, 2. NIE, 3. TAK, 4. NIE, 5. TAK, 6. TAK, 7. NIE, 8. TAK

Ćwiczenie 24.B.6
Hotel „Poziomka” zaprasza Państwa na wczasy w górach!
Nasz hotel leży w malowniczych Górach Świętokrzyskich. Oferujemy Państwu pokoje dwuosobowe 
oraz apartamenty dla całej rodziny. Dla rodzin z małymi dziećmi proponujemy atrakcyjne zniżki! 
Z okien pokoi hotelowych mogą Państwo oglądać piękne górskie krajobrazy.  Nasza kuchnia 
codziennie serwuje dla Państwa najlepsze dania regionalnej kuchni. W cenie zawarta jest również 
wycieczka do fabryki porcelany w Ćmielowie.
Nasza okolica to idealne miejsce, aby aktywnie wypoczywać. Wycieczki po górskich szlakach, 
wycieczki rowerowe, spacery po lesie, jazda konna – to wszystko jest tu możliwe!
 A teraz – w okazyjnej cenie już od 345 zł za dobę. Zapraszamy do rezerwacji noclegów!
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Ćwiczenie 24.C.2
1. Spędzamy wakacje nad morzem. Relaksujemy się na słońcu i spacerujemy po plaży. Wieczorami 
chodzimy do lokalnej restauracji na pyszną, świeżą rybę.
2. Spędzam wakacje w górach. Chodzę po malowniczych szlakach i oglądam piękne, górskie 
krajobrazy.
3. Spędzamy wakacje na wsi, w gospodarstwie agroturystycznym. Dużo spacerujemy po lesie, a dzieci 
biegają po łąkach. W lesie zbieramy pyszne jagody i poziomki. A w gospodarstwie obserwujemy 
zwierzęta: kury, krowy i konie.
4. Podróżuję po Polsce. Zwiedzam miasta, chodzę po muzeach. Odkrywam lokalny folklor. Uwielbiam 
jeść regionalne potrawy!
5. Spędzamy wakacje na Mazurach, nad jeziorem. Dużo pływamy jachtem po mazurskich szlakach. 
Odpoczywamy, chodzimy po lesie i zbieramy grzyby.

Ćwiczenie 24.C.3
po, po, w, nad, po, w, na, po, na, nad, nad, w, w

Ćwiczenie 24.C.5
górskich szlakach, Mazurach, polach i łąkach, polskich miastach, czystych rzekach i pięknych 
jeziorach, wakacjach, najpiękniejszych miejscach, górach
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