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27 LEKCJA 

Zapraszam na imprezę!
Podczas tej lekcji dowiesz się, jakie święta obchodzimy w Polsce. Nauczysz się poprawnie podawać 
daty. Poznasz polskie symbole narodowe i tradycyjne polskie potrawy. Będziesz wiedział, jak 
skonstruować zaproszenie i jak na nie odpowiedzieć.
Ennél a leckénél megtudod, hogy milyen lengyel ünnepek vannak. Megtanulod azt, hogyan kell helyesen 
mondani egy dátumot. Megismered a lengyel nemzeti szimbólumokat, és a lengyel hagyományos ételeket is. 
Tudni fogod azt is, hogy hogyan hívj meg valakit, vagy, ha téged hívnak meg, hogyan válaszolj a meghívásra. 

CZĘŚĆ A Polskie święta. Daty.

ĆwiCZEniE 27.A.1

Proszę dopasować nazwę święta do ilustracji. 

1. Narodowe Święto Niepodległości
A Függetlenség napja

......

2. Święto Konstytucji 3 Maja
Az alkotmány ünnepe

......

3. Święto Pracy
A munka ünnepe

......

4. Boże Narodzenie
Karácsony

......

5. Nowy Rok
Újév

......

6. Święto Trzech Króli
Vízkereszt

......

7. Święto Wszystkich Świętych
Mindenszentek

......

8. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Nagyboldogasszony napja

......



27 LEKCJA   |  zAprAszAm nA imprEzę!

ĆwiCZEniE 27.A.2

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć. Następnie proszę wpisać numery świąt z poprzedniego ćwiczenia.

1.01  to .......................................................

6.01 to ........................................................

1.05 to ...................................................……

3.05 to .......................................................

15.08 to .............................................................…...

1.11 to ..................................................................…..

11.11 to ....................................................................

25. i 26.12 to ................................................……

ĆwiCZEniE 27.A.3

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć liczebniki porządkowe.
Hallgasd meg a felvételt, és ismételd el a sorszámneveket!

1 pierwszy 20 dwudziesty

2 drugi 21 dwudziesty pierwszy

3 trzeci 22 dwudziesty drugi

4 czwarty 23 dwudziesty trzeci

5 piąty 24 dwudziesty czwarty

6 szósty 25 dwudziesty piąty

7 siódmy 26 dwudziesty szósty

8 ósmy 27 dwudziesty siódmy

9 dziewiąty 28 dwudziesty ósmy

10 dziesiąty 29 dwudziesty dziewiąty

11... jedenasty 30 trzydziesty

ĆwiCZEniE 27.A.4

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć.

To jest: Czytamy datę:

styczeń stycznia

luty lutego

marzec marca

kwiecień kwietnia

 27.1
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maj maja

czerwiec czerwca

lipiec lipca

sierpień sierpnia

wrzesień września

październik października

listopad listopada

grudzień grudnia

Kiedy czytamy datę, nazwa miesiąca jest w dopełniaczu.
Amikor dátumokat olvasunk, a hónap neve birtokos esetben van.

ĆwiCZEniE 27.A.5

Proszę posłuchać nagrania i powtórzyć daty.

8.05     11.10     14.07     9.02     12.03     17.09     1.04     19.01     10.06     17.08     17.11

ĆwiCZEniE 27.A.6

Proszę posłuchać, powtórzyć i wskazać właściwą datę.

14.02 13.04. 25.07 2.11 8.03 1.09 22.10 26.05 18.06

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

 27.4
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ĆwiCZEniE 27.A.7

Proszę połączyć te same daty. 

a 19.03 ... dwudziesty dziewiąty czerwca

b 2.08 ... trzydziesty pierwszy stycznia

c 6.12 ... dwudziesty ósmy lutego

d 30.09 ... dziewiętnasty marca

e 29.06 ... trzeci listopada

f 10.04 ... szósty grudnia

g 5.07 ... ósmy maja

h 31.01 ... piąty lipca

i 3.11 ... drugi sierpnia

j 28.02 ... dziesiąty kwietnia

k 8.05 ... pierwszy października

l 1.10 ... trzydziesty września

ĆwiCZEniE 27.A.8

Proszę przeczytać zdania.

15.03 to Święto Narodowe Węgier.

20.08 to Święto Świętego Stefana, patrona Węgier.

23.10 to na Węgrzech Święto Niepodległości.
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Część B

Symbole narodowe. Tradycyjne potrawy.

ĆwiCZEniE 27.B.1

Polskie symbole narodowe.

11 listopada to w Polsce Narodowe Święto Nieodległości. Tego dnia, w 1918 roku, Polska stała się 
wolnym i niepodległym państwem. 
Czy znasz polskie symbole narodowe?
November 11-e Lengyelországban a Függetlenség napja. 1918-ban, ezen a napon lett Lengyelország szabad 
és független állam. 
Ismered a lengyel nemzeti szimbólumokat?

godło Polski flaga Polski hymn Polski

biały orzeł w koronie biało-czerwona flaga
,,Mazurek Dąbrowskiego” 

ważna dla Polaków 
pieśń patriotyczna

 Lengyelország címere
Fehér koronás sas

hazafias dal

Lengyelország zászlaja
fehér-piros zászló

Lengyelország hímnusza
Fehér koronás sas
fehér-piros zászló
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Proszę posłuchać polskiego hymnu.
Hallgasd meg a lengyel himnuszt!

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„Mazurek Dąbrowskiego”

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

Nincs még veszve Lengyelország, 
Míg mi meg nem haltunk, 

Hogyha földünk elrabolták, 
Visszaszerzi kardunk. 

 
Fel, fel Dombrowski, 
Zászlódat bontsd ki! 
Ha te vagy vezérünk, 
Népünkhöz elérünk. 

 
A Wartáig, Visztuláig 

Szabad lesz a lengyel, 
Bonaparte álma válik 
Tettre győzelmeddel. 

 
Fel, fel…, 

 
Poznańnál Czarniecki kardja 

Mindent visszaszerzett, 
Így szállunk majd mi is partra, 

Hogyha hív a nemzet. 
 

Fel, fel…, 
 

Szólt a lányhoz az aggastyán 
Szeme könnybe lábadt 

– Figyelj, lánykám, még hallasz tán 
Lengyel trombitákat. 

 
Fel, fel…, 

 
Cseng a hangunk, szabadság int, 

Több türelmünk nincsen! 
Velünk vannak jó kaszáink, 

Kościuszkóval Isten! 
 

Fel, fel...
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ĆwiCZEniE 27.B.2

Proszę zaznaczyć   właściwe odpowiedzi.

1. Polskie barwy narodowe to:

a. niebieska i żółta

b. biała i czerwona

c. biała, czerwona i czarna

2. Polskie godło to:

a. lew

b. korona

c. orzeł w koronie

3. Polski hymn jest:

a. dynamiczny

b. wolny

c. nierytmiczny

ĆwiCZEniE 27.B.3

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Jakie kolory ma węgierska flaga?

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

Czy węgierski hymn państwowy jest dynamiczny?

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

Czy w węgierskim herbie jest orzeł?

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

ĆwiCZEniE 27.B.4

Proszę przeczytać e-mail i zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Od: Antek
Do: Michał
Temat: Zaproszenie

Cześć Michał!
Chciałbym zaprosić Cię na parapetówkę do mojego nowego mieszkania. Impreza jest  
w środę, to jest 11 listopada. To jest dzień wolny od pracy, więc zapraszam już na 
godzinę 16:00. W planie jest dobre jedzenie: tradycyjny polski bigos i pieczona gęś.  
I oczywiście świetna muzyka! Mam nadzieję, że będziesz!

Pozdrawiam,
Antek

1. Parapetówka to:
a. pierwsza impreza w nowym
    mieszkaniu
b. rodzaj polskich jabłek

2. Impreza to:
a. spotkanie ze znajomymi, 
z muzyką i dobrym jedzeniem
b. lekarstwo na ból gardła

3. Święto to:
a. dzień, kiedy muszę dużo  
    pracować
b. dzień wolny od pracy
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ĆwiCZEniE 27.B.5

Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. Kiedy jest parapetówka u Antka?

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

2. O której godzinie jest ta impreza?

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

3. Jakie jedzenie planuje przygotować Antek?

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

ĆwiCZEniE 27.B.6

Proszę przeczytać informację o tradycyjnych polskich potrawach i odpowiedzieć na pytanie.

Bigos to tradycyjna polska potrawa. Składa się z długo gotowanej kapusty oraz dodatków: kiełbasy, 
grzybów, suszonych śliwek i przypraw. Dobry bigos gotujemy nawet kilka dni! To doskonałe danie 
jesienią, kiedy jest zimno i pada deszcz.

Przepis na tradycyjny polski bigos

Składniki: 
kapusta świeża i kiszona, kiełbasa, grzyby, suszone śliwki, 
przyprawy, masło, czerwone wino
Przygotowanie: 
kapustę pokroić i gotować. Kiełbasę pokroić. Grzyby pokroić i usmażyć 
z masłem. Do kapusty dodać kiełbasę, grzyby, śliwki i przyprawy. 
Można dodać też trochę czerwonego wina. Długo gotować. 

Gęś (gęsina) to delikatne, kaloryczne i bardzo smaczne 
mięso. Tradycyjnie jemy pieczoną gęś na święto świętego 
Marcina. Uroczystość ta wypada w tym samym dniu, co Święto 
Niepodległości, czyli 11 listopada. O tym daniu mówi przysłowie:
,,Na świętego Marcina najlepsza gęsina!”.

kapusta kiszona savanyú káposzta

suszone przyprawy fűszerek

pokroić felvágni

pieczona sült

przysłowie közmondás
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czyli vagyis

nawet sőt

Którą z tych potraw chciałbyś zjeść? Dlaczego?

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

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

ĆwiCZEniE 27.B.7

Jakie są tradycyjne węgierskie potrawy? Proszę wybrać dwie i napisać ich składniki.

1. .......................................................

Składniki: ..........................................................................................................................................................

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

 2. .......................................................

Składniki: ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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Część C

Zaproszenia

ĆwiCZEniE 27.C.1

Proszę posłuchać tekstu e-maila z ćwiczenia 27.B.4. Następnie proszę ułożyć zdanie z rozsypanych 
słów, a potem dopasować pytania do odpowiedzi. 

Cię    parapetówkę    do    mieszkania    mojego    zaprosić    nowego    Chciałbym     na

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

1 Kto zaprasza? ................... a Michała.

2 Kogo zaprasza? ................... b Do nowego mieszkania.

3 Na co zaprasza? ................... c Antek.

4 Dokąd zaprasza? ................... d Na parapetówkę.

ĆwiCZEniE 27.C.2

Jak konstruujemy zaproszenie? Proszę przyjrzeć się tabeli.
Hogy néz ki egy mondat, amikor egy meghívásról van szó? Nézd meg a táblázatot!

Zapraszać Kogo? Na co? Dokąd? Kiedy?

Zapraszam

Chciałbym / chciałabym 
zaprosić

cię
panią
pana

na

imprezę
kolację
kawę
obiad

spacer
film

spektakl
spotkanie

do

domu
klubu
parku
teatru

restauracji
kawiarni

kina

jutro
w sobotę

w czwartek
dziś wieczorem

po południu

biernik biernik dopełniacz
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ĆwiCZEniE 27.C.3

Proszę zbudować zdania, bazując na podanych informacjach.

ty / film / kino / sobota
Chciałbym zaprosić cię do kina na film, w sobotę.

ty / kawa / kawiarnia / jutro

Chciałabym ......................................................................................................................................................

ty / obiad / restauracja / wtorek o 13:00

Chciałbym .........................................................................................................................................................

pan / spotkanie / biuro / środa

Chciałbym .........................................................................................................................................................

pani / spektakl / teatr / niedziela

Chciałbym ........................................................................................................................................................

ĆwiCZEniE 27.C.4

Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić tabelkę.
 

Zapraszać – meghívni

ja zapraszam my
…...........…………

ty
…...........…………

wy zapraszacie

on, ona, ono zaprasza oni, one
…...........…………

pan, pani
…...........…………

państwo zapraszają

 27.7
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ĆwiCZEniE 27.C.5

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami czasownika zapraszać. 

1. Anna ....................................................... Jurka na kawę do kawiarni, w piątek.

2. (my) ....................................................... was na obiad do nas do domu, w niedzielę.

3. Czy często (ty) ....................................................... Basię do kina?

4. (ja) ....................................................... Panią na spotkanie do naszego biura, jutro o 13:00.

5. Andrzej ....................................................... Roberta do parku na wspólny jogging.

6. Czy często (wy) ....................................................... gości do domu na kolację?

7. (ja) ....................................................... cię do teatru na spektakl.

ĆwiCZEniE 27.C.6

Proszę posłuchać dialogów i zaznaczyć, kiedy zaproszona osoba przyjmuje zaproszenie (+), a kiedy 
odmawia (–).

Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 Dialog 4 Dialog 5 Dialog 6

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

ĆwiCZEniE 27.C.7

Proszę przeczytać dialogi. Następnie proszę wpisać w odpowiednie miejsce w tabeli zwroty, których 
używamy, aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia i aby odmówić.

Dialog 1.
– Cześć, w sobotę robię imprezę. Przyjdziesz?
– Tak, chętnie!

Dialog 2.
– Cześć! Zapraszam cię na moje urodziny.
   Impreza jest w piątek o 18:00, w klubie 
  ,,Magia”.
– Dziękuję! Przyjdę z przyjemnością. 

Dialog 3.
– Cześć! Dziś po południu spotykamy się 
    w kawiarni z Magdą i Martą. Przyjdziesz? 
– Niestety, nie mogę.

Dialog 4.
– Chciałbym zaprosić cię do kina. W czwartek
    o 19:00 jest nowy film Pawła Pawlikowskiego.
   Chciałabyś pójść?
– Niestety, w czwartek nie mogę, jestem zajęta.

Dialog 5. 
– Chciałabym zaprosić cię na lody, w niedzielę 
   po południu. 
– Dziękuję, ale nie mam ochoty.

Dialog 6.
– Zapraszamy pana do nas, do firmy, na
   prezentację nowego produktu. Prezentacja 
   jest w sobotę.
– Dziękuję za zaproszenie. Żałuję, ale nie mogę
   przyjść, mam wyjazd służbowy do Niemiec.

Dialog 7.
– Dzień dobry! W zeszłym tygodniu zaprosiliśmy
   panią na konferencję w hotelu Marriott. 
   Czy potwierdza pani swoją obecność? 
– Tak, potwierdzam obecność, dziękuję. 

 27.8

 27.8
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Tak, chętnie! Igen, szívesen!

Dziękuję, przyjdę z przyjemnością. Köszönöm, szívesen eljövök. 

Niestety, nie mogę. Sajnos nem tudok.

Niestety, nie mogę, jestem zajęta. Sajnos nem tudok, mert akkor elfoglalt vagyok.

Dziękuję, ale nie mam ochoty. Köszönöm, de nincs kedvem.

Żałuję, ale nie mogę przyjść. Sajnálom, de nem tudok eljönni.

Potwierdzam swoją obecność. Megerősítem a jelenlétemet. 

Kiedy akceptuję zaproszenie, mówię:
Amikor elfogadom a meghívást, ezt mondom:

Kiedy odmawiam, mówię:
Amikor elutasítom a meghívást, ezt mondom:

ĆwiCZEniE 27.C.8

Proszę zaprosić: 
a. kolegę na spotkanie w pubie               b. klienta na spotkanie w firmie

a. 
Ty: – ........................................................................................................................................................................... 

Kolega: – ................................................................................................................................................................
b. 
Ty: – ........................................................................................................................................................................... 

Klient: – ......................................................................................................................................................................

ĆwiCZEniE 27.C.9

Dyktando. Proszę kilka razy posłuchać nagrania i zapisać odpowiedź Michała na zaproszenie Antka. 
Następnie proszę sprawdzić w kluczu jej poprawność.
Tollbamondás. Hallgasd meg néhányszor a felvételt, és írd le a Michał válaszát Antek meghívására. Utána 
ellenőrizd a helyes megoldást a megoldókulcsoknál.

Od: Michał

Do: Antek

Temat: ODP.: Zaproszenie

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

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

 27.9
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JEŚLi dZiŚ mAsZ tyLKo 5 minut…

Posłuchaj nagrania, powtórz na głos i zapamiętaj.

po polsku po węgiersku

Święta w Polsce: A lengyel ünnepek:

Nowy Rok – pierwszy stycznia (1.01) Újév – január 1. (01.01.)

Święto Trzech Króli – szósty stycznia (6.01) Vízkereszt – január 6. (01.06.)

Święto Pracy – pierwszy maja (1.05) A munka ünnepe – május 1. (05.01.)

Święto Konstytucji – trzeci maja (3.05) Az alkotmány ünnepe – május 3. (05.03.)

Święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny – piętnasty sierpnia (15.08)

Nagyboldogasszony napja – augusztus 15. 
(08.15.)

Święto Wszystkich Świętych – pierwszy listopada 
(1.11)

Mindenszentek – november 1. (11.01.)

Narodowe Święto Niepodległości 
– jedenasty listopada (11.11)

A Függetlenség napja – november 11. (11.11.)

Boże Narodzenie – dwudziesty piąty i dwudziesty 
szósty grudnia (25. i 26.12)

Karácsony – December 25 és 26 (12.25-12.26)

Nazwy miesięcy w datach czytamy: A dátumoknál a hónapok nevét így olvassuk:

stycznia január

lutego február

marca március

kwietnia április

maja május

czerwca június

lipca július

sierpnia augusztus

września szeptember

października október

listopada november 

grudnia december

Polskie symbole narodowe: A lengyel nemzeti szimbólumok:

godło: biały orzeł w koronie Címer: koronás fehér sas

 27.10
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flaga: biało-czerwona Zászló: fehér-piros

hymn: Mazurek Dąbrowskiego Hímnusz: Mazurek Dąbrowskiego

Impreza to spotkanie ze znajomymi, z muzyką 
i dobrym jedzeniem.

Bulinak nevezzük azt, amikor találkozunk az 
ismerősökkel, van zene és jó ételek.

Parapetówka to pierwsza impreza 
w nowym mieszkaniu.

Házibuli az, amikor az új lakásban először 
tartunk bulit.

Kolejne tradycyjne polskie potrawy: A hagyományos lengyel ételek:

bigos: gotowana kapusta z dodatkami
Bigos: főtt káposzta különböző hozzáadott 

dolgokkal

gęsina: mięso z gęsi Libahús: liba

Zaproszenia:  Meghívó:

Chciałbym zaprosić cię na parapetówkę 
do mojego nowego mieszkania.

Szeretnélek meghívni a házibulimra 
az új lakásomba.

Chciałabym zaprosić cię do kina na film. Szeretnélek meghívni téged egy moziba egy filmre.

Zapraszam Pana/Panią do biura na spotkanie. Meghívom Önt egy találkozóra az irodába.

Przyjdziesz? Eljössz?

Chciałbyś pójść? Szeretnél elmenni?

Odpowiedzi: Válaszok:

Tak:
Tak, chętnie! 
Dziękuję, przyjdę z przyjemnością.
Potwierdzam swoją obecność.

Igen:
Igen, szívesen.
Köszönöm, szívesen eljövök.
Megerősítem a jelenlétemet.

Nie:
Niestety, nie mogę.
Niestety, nie mogę, jestem zajęta.
Dziękuję, ale nie mam ochoty.
Żałuję, ale nie mogę przyjść.

Nem:
Sajnos nem tudok.
Sajnos nem tudok, elfoglalt vagyok.
Köszönöm, de nincs kedvem.
Sajnálom, de nem tudok eljönni.
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27. ZAprAsZAm nA imprEZĘ!

Ćwiczenie 27.A.1
4, 6, 1, 8, 7, 2, 3, 5

Ćwiczenie 27.A.6
3, 8, 4, 1, 5, 9, 6, 2, 7

Ćwiczenie 27.A.7
19.03 dziewiętnasty marca, 2.08 drugi sierpnia, 6.12 szósty grudnia, 30.09 trzydziesty września, 
29.06 dwudziesty dziewiąty czerwca, 10.04 dziesiąty kwietnia, 5.07 piąty lipca, 
31.01 trzydziesty pierwszy stycznia, 3.11 trzeci listopada, 28.02 dwudziesty ósmy lutego, 
8.05 ósmy maja, 1.10 pierwszy października

Ćwiczenie 27.A.8
piętnasty marca, dwudziesty sierpnia, dwudziesty trzeci października

Ćwiczenie 27.B.2
1.b, 2.c, 3.a

Ćwiczenie 27.B.4
1.a, 2.a, 3.b

Ćwiczenie 27.B.5
1. Parapetówka jest 11 listopada, 2. Impreza jest o 16:00, 3. Antek planuje przygotować bigos i 
pieczoną gęś.
 
Ćwiczenie 27.C.1
Chciałbym zaprosić Cię na parapetówkę do mojego nowego mieszkania.
1.c, 2.a, 3.d, 4.b

Ćwiczenie 27.C.3
1. Chciałabym zaprosić cię jutro na kawę do kawiarni, 2. Chciałbym zaprosić cię na obiad do 
restauracji, we wtorek o 13:00, 3. Chciałabym zaprosić pana na spotkanie do biura, w środę. 4. 
Chciałbym zaprosić panią do teatru na spektakl, w niedzielę.

Ćwiczenie 27.C.5
1. zaprasza, 2. Zapraszamy, 3. zapraszasz, 4. Zapraszamy, 5. zaprasza, 6. zapraszacie, 7. Zapraszam
 
Ćwiczenie 27.C.6
1.+, 2.+, 3.–, 4.–, 5.–, 6.–, 7.+

Ćwiczenie 27.C.7
(+): Tak, chętnie!, Dziękuję, przyjdę z przyjemnością., Potwierdzam swoją obecność…
(–): Niestety, nie mogę., Niestety, nie mogę, jestem zajęta., Dziękuję, ale nie mam ochoty., Żałuję, ale 
nie mogę przyjść.

Ćwiczenie 27.C.9
Cześć Antek!
Dziękuję za zaproszenie. Przyjdę z przyjemnością! 
Do zobaczenia,
Michał


