
wtasny, przeprowadzic wywiad, agent ubezpieczeniowy, zaniesc, zaznaczyc, ptec,
znaki szczeg6lne, owsianka, smycz, sterta

MARZENIA

r
,.

ZAINТERESOWANIA

ТУ

,

CuJiN~ 1 'О'А

Prosz~dopasowac podaпe {razy do scheтa!u, а паS!~РПlе
dop/sac jak пajwi~cej sl6w izwro!6w do poszczeg6/пyc/J
kategorii.

•
Lubi~ cRod.zil'.
ро gОюсR.

~ PROSZE SIE PRZEDSTAWIC

wiosy:

sylwetka:

wady:

-

WYGLAD

oczy:

wzrost:

СНАRAКТЕR
zalety:

sроиtоиiCzИУ

'"~••-<n
't:1

'"N~
Q..,.
<n.,.
N
<n
О~о..

r

I
ц

,.

spontaniczny 11 1 Czym si'1 zajmujesz? I chuda 1 zam'1zna 1 owalna twarz 1 Z zawodu jeslem ... 1
dlugie i proste 1 niepunkluaina 1 Twoja najwi'1ksza pasja? 1 zgrabna 1 sredniego wzroslu 1
syslemalyczny 1 о podr6zy dookola swiata 1 nadwaga 1 jedynak 1 zeglarstwem 1 szatyn 1
Nosz'1 okulary. 1 jako Нитас> 1 kompletnie tysy 1 nerwowy 1 broda 1 о wtasnym domu I
Czy masz rodze"stwo? 1 piwne 1 bezdzielny 1 ciemne z grzywk,\ 1 cierpliwa 1 zielone 1
Jeslem emerylem. 1 Czytam kryminaly. 1 Lubi'1 chodzic ро g6rach. 111

6 szesc
doV'/nload thls book from e-роlish.8U



СwiNeиie, 2 'J1д:
ProsZf przeprowadzic wywiad z wуЬraп, О5ОЬ, z grupy,
zebrac о пiej jak пajwit;cej iпforтacjl~
а пнstf;рпiе prze(istawic: jq па {orит A/asowyт.

с· . 4~ :201'А4:wt.CZe.ИJ.e, I I ' ....~
ProsZf pos!uchac leksl6w, апаslfрrtiе uzupe!пic labe/f.

. 201A:~

Proszf sif zaprezeпlowac wed!ug scheтalu
z cwiczeпia 1.

ANGELA
КlM JEST?

пarodowosc
zaw6d

JAКI/JAКA
JEST?

wyg/qd
charakter

CZYM 511;
INTERESUJE?

СО LUBI?

KOGOLUB
CZEGO NIE bigosu

LUBI?

OCZYM
MARZY?

MAMI JAVIER том UWE

"tI~
()
tл
N

<D
tл
<D

"~N
Ф
С.
tл-••:;
••••

siedem 7



;:
••-'""ф
N

с..,.
'".,.
N

'"О
Q.

Gdш Мо jes! ijak
wyg/qda?

па srodku

CwiN~6
Proszf; uzuре!пiс tekst.

?О'iд:; ( па . (J9.hf;.~ )

~

[ро )
... , .. " , .

"

~/J~~r------,
W prawym

dolnym rogu

I
8

Мат; mieszka ••••••••••... polskiej rodziny. Jest bardzo zadowolona, ....•..........••... panstwo Maj
Sq bardzo sympatyczni, а ..••..........••....•• jest duze, wygodne i ladnie umebIowane. Рап; Joanna
z ..••..........•....•. jest ekonomistkq, ale teraz gl6wnie prowadzi dom, а pracuje tylko па zlecenia.

Рап Grzegorz, jej ..I!!qi., pracuje ••....••........... informatyk - programista. Majq dwoje ••..........••..
- Karoia i Karolin~, kt6re ..........•..... bIiiniakami i majq ро 18 •..........••. Jest jeszcze pies, ale
Мат; troch~ si~ ......•••..•• boi.

ProsZf podkres//(': {JQprawпe (о(ту w!eksCle.

Jestem Angela Brown, jestem Апgiе/kа / Апgiе/kq, ale тат tei polskie korzenie. M6j dziadek
Ьуl Po/akieт / po/ski, moja matka swletnie m6wi ро / w polsku. Мат 28/а! / /ata. Jestem wysoka
i szczup/a / szczuplq, тат dtugie jasne wtosy i niebieskie oczy. Kiedy bylam mala, mialam piegi

апi / i rude loki. Jestem rozwiedziona, а/е / /иЬ nie lubi~ tego stowa, "wolna" brzmi о wiele

/epszy / /epiej. Interesuj~ si~ /iteratur~ / /itегаtШq i wsp6lczesnym kinem. Со jeszcze? Lubi~ kot / koty, nie

przepadam za bigos / bigoseт. Marz~ па / о dalekich podr6iach. M6j charakter? Jestem zdecydowana
i pewna siebie / si~. Czasem zbyt pewna, to chyba wada.

osiem
dоwпlоаd this book frorn e-роlish.6U



Q) DANE PERSONALNE

1:1
••:>
ф

'с
<t>~
u>
О
:>....... 0.0........ ~
:>
<t>

"u......................................•
N
<t>
Q.
u>~

Мат 27 lat.

Koт6rka 601 34 25 18,
а stacjoпarпy 12 424 71 52 .

Nie, nie тат.

Katarzyпa Lisiecka.

Nie, пie тат p"oblem6w
ze ZdTowit:т.

Tak, jei.di~ па пartach i у"ат
w koszyk6wkr.

W szkole po(lSLawowej.

Jestem паасzусiеllщ.

Tak, тат prawo jazdy, ale "zad/ш
p1'Owa(lzr saт.oc/t6d.

W Krakowie, рпу ulicy Norwida 7. ~
3
'<
u>

""

'J'ak, okolo p6t paczki dzieппie.

Jestem mriatkq..

Jestes ageпteт ubezpieczeпiowyт,
wypetпiasz aпkietf; регsопа/Пq пowej
k/ieпtki. Proszf; иzupefпic dia/og.

Agent:

Klientka:
Agent:
Klientka
Agent:
Klientka:
Agent:
Kllentka:
Agent:
Kllenlka:

Agent:

Kllenlka

Аgепt

Klientka:
Agent:
Kllentka:
Agcnt:
Kllentka
Agent:

Klientka:

Agent:
Klientka:
Agenl:
Klientka:

Proszr; uzupefпic.

bIiiniak:
D osoba bIiska
D osoba identyczna
О та гоdzепstwо urodzone

w tym samym dniu

4.

SLudil1j~ Stоsалki Mi~dzyпarodowe.

.... jае.iI!(]S':' ..Иа, {iI!{f'? .
Eleпa.

Исц sir pnlskiego, Ьо Lега: рпе:
p6t roku brd~ sLudiowac
w Ктаlшwiе, w raтach ртовтати
Erasтus.

Uwielbiam czytac i taпcz1jc.

Zap. А, i пie cierpi~ Ltustego mi~sa.

Polskie pierogi i раеЩ.

.JesLem z IIis2paпii.

w Graпad2ie, Lо пajpirkпiejsze
miasto w Aпdaluzji.

Filmeт, тUZ1j/Щ Латепсо
i oczywi.'cie politykq.

Tak, starszego braLa i тtоdszч
siosLr~.

Student:
Studenlka:
Sludепl:
Sludenlka
Student:
Studenlka:

Student:
Studentka:
Studenl
Stlldentka:

StucJent:
Studentka:

Student:
Sludепtkа:
Stщlепt:

Studentka:
Student:
Studentka:
Student:
Studentka:

Cw~l ~
Wgrupie jest пowa ko/eiaпka. Prosz~ uzupefпic dia/og.

СwWzеи$ 3 .. '
Со pasuje?

1. wdowiec:
О jest ро rozwodzie
D jest w separacji
[iZ] jego ,опа

juz nie zyje

STAN CYWILNY

9dziewiQc

wolny

._ ~q.f}(§!p._~ _
раппа."-«.~"...~ ,'е",", • _~ ••"_,,-_., .••••• "'"

5. jedynak:
О nie та brata апi siostгy
D та rodzeristwo
О пiе та zопу

6. раппа:
D 'опа рапа
D mtoda рап;
О nie та m~za

rodzeris!wo:
D urodziny
D brat lub siostra
D ojciec i matka

kawaler:
D jest arystokrat1j
D mieszka w kawalerce
О nie та zony

2.

,.



L

,
,

Mami:
Karol:
Mami:
Karol:
Mami:
Karol:
Mami:
Karol:
Mami:
Karol:
Mami:
Karol:

Мат;:

Рат Ма! тusi wуре/пiс
wпiоsек paszportowy,
prosz~ uzuре/пiс {orтu/arz.

Joanna Urszu/a
polskie
nie та
12.05.1968 Gdalisk
Piotr, Halina Byrska
164
piwne
Maj tI
68051201323
ulica Spokojna 12/3
31-315 Krak6w
Sokolowska

KaTol, сгу т6glbys тi рот6с wypelnic ten fOTтulaTz? ,а в·
А со to jest?
То dokuтeпl, kl6ry тuszf zaпie.'ic па uпiWe1"syLel.
Aha, i со taтjest tтudnego?
Nie wieт па pтzy1<lad, со to гпасгу plec. Со tu powiппarп гагпасгус?
К - jak kobicta, Ьо М [о 1цiсzуznа. Rozuтiesz?
ок. А to? Nazwisko panieilskie ..
Ти nic пie pisze&z, Ьо nic jes[es тriаl.lщ i Takada to twojc piel'wsze nazwisko.
Л тiejsce stalego zaтieszkaпia?
То [w6j adTes, ale nie tu w KTakowie, [ylko w ]aponii. ]eszcze cos?
Chwileczkr, naтodowosc Tozumieт, а obywatelstwo?
Piszesz ,Japoп .•kie". je§li kiedys wyjdziesz га тqi га Polaka, to brdziesz тogla
тiec polsl,ie obywatelstwo i poL.ki paszpoTt.

KaTol, пie ia·rlu.i ze тпie!

ClI/iN~ 6
Prosz~ przyg%wa(: апа/ogiсzпу {orтu/aгг d/a siebie.

t

)

с:э StOwO ZA StOWO

.......................................... / ..и.i~..c.ie/l:p'i~ .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Н •••••••••••••••••••••••••• ~.

dz esi~c
d "" oad this book trom e·polish.eu

,
ClI/iN~ 1 .1(1

Со pasuje?

przyczyna nie cierpiec
biezqcy kierowac
nie znoslc / Iпtегеsоwас si~
przepadac za pow6d
prowadzic bardzo lublc
pasjonowac si~ aklualny

ClI/iN~ 2 .,01(:
ProS/f; иРШLqJkUWi:lt: czasowпiki.

; .
Nieпawidzt( owsiaпki! Kochaт тuzyk~! N/e c/erpiQ 5zko/'v ~
Ме zпosz~ arogaпckich/udzi! Ptzepadaт ~apo/skq kucrr

•

LиЩ sport. Nie fиЩ biqosu! Uwiefbiam pierogil
Bardzo (uЫ~п/ту Wajdyl Nie pl7epadam za /Мат/.

............................... , .



doтeт

~
ZAJMOWAC 511;

. NАR.j'~-[)Л!ii(
КlEROWAC

!'iA.4i~Df'~'i/<; ~
saтochodeт

rucheт u/iсzпут\
projekleт

I
{iгт,!

projekleт\
pseт

{iпапsатi~

dziecтi / /

расjепlатi

jedenascie

rл
о
:;
о
N

01

'"-о
:;
о

1 1

Proszr; uzupe!пic.

1. Od roku Piotr i?iеjщjе tij firmij, choc
оfiсjаlпiе szefem jest jego ojciec.

2. Kiedy bylam па urlopie, sijsiad , .
moim kotem,

3 W naszej firmie рап Nowacki .
marketingiem.

4 Moja тата swietnie potrafi .
dom, aJe nie umie , ,', " , , .
samochodu.

5, Kto wczoraj autem
w momencie kolizji?

б. Czym рап па со dzieri?
7 Ewa chorij babciij.
8. Юо b~dzie jutro , zebranie?

,

Сwiczeиie 4

3 opiekowac si~
О wakacjami
О zwieгz~tami
О Ьеzdоmпуmi

4. prowadzic
О dyskusj~
О aulobus
О reklam~

Kolej па mnie? А zatem: Uwe Stein, д '..' z Niemiec, а konkretnie z Berlina.
Od roku pracuj~ i mieszkam w Polsce QР!.Q..Ф.:g. wlasnij firm~, kt6ra .
dystrybucjij produkt6w farmaceutycznych, Тега> intensywnie ucz~ si~ polskiego. То dosc
trudne firmij i jednoczesniesp~dzac kilka godzin w szkole, ale .
niezle, Pewnie dlatego, <'еjestem bardzo zdyscyplinowany i systematyczny. Jesli chodzi
о wyglijd, to jestem raczej wysoki, dobrze zbudowany, тат jasne wlosy i niebieskie
oczy. Zainteresowania? Typowe - sport, kino. Lubi~ jezdzic па nartach .
polskim jedzelliem, gadatliwych kobiet о tym,
<'еЬуwi~cej czasu sp~dzac z mojij rodzinij, czyli "ОП,! i dw6jkij dzieci.

firт~ "'----1
PROWADZIC .....-- .

dziecтi OPIEKOWAC 511;
doт -- + R/FRN/K , NAf"-\ZF,.DN/.К

/ \ /
I \ ~/ doтeт

saтoch6d dziecko za r~k~ ogrodeт

psa па sтyczy расjепlатi pseт

Proszr; przyjrzec 5i? powyiszyт sclieтatoт,
d пastr;pпie Zд7пасzу(:, СО nie pasuje.

1. kierowac
О sklepem
l:iiI pacjenlami
О ргzусhоdпiij

2. zajmowac si~
О ogrodem
О podr6zij
О reklamij

,

СwiNeиie 3

СwiNeиie 5
Prosz~ uzupetпic.

;;:~ZYC, rad~~;sObie,z~jmOWaC"si; nie ci~piec, ~ie~wac, prowa<lzic ~, bj~~esme~,przepad~~



Q) NARZEDNIK ()
]avi€1'wracal do domu. p6f.nym wiecz01'em, Szed/ wqs/щ i dosc
ciemnq иНщ, Nie czиl sir tu. гЬу! pewnie, wirc maszerowal
szybkiт kru/,iem, Nagle uslyszal zu plecтni dziwлу Iшlаs, Obejrzal
sir, ale nie bylo п.ikogo. Pod dl'2ewem со" malego poraszy/o sir
mirdzy s[еl'[атijеsiеп.лусh blci. "ИП: [о Ly/ko ko[, nie та Ш czym
streBowa(," - pomyslal]avier z ul9'i, CI,cial is( dalej, ale zwierzukjuz sta/ pтzednim imiauczal
zalosпie, "Аlш, nie 1rШSZdumu, I nikt sir tob'i пie interesuje, со? Ohu, ktus cif ska/eczy/ nad
prawym ukiem, лiеduЬтzе," Brudny i strasZТlie chudy kutek patrzy/ па ]aviera z ufпosci'i.
"Rozu.miem, chcialhy" i"c ге тп.ч, а/е nie mogr cir wziqc. ]esLem aTLysLq,п.ie шпiет zajmowac
sir IIO[ami." - powiedzial zdееуdоwалiе ]avier i poszedl dalej. Kociak лiе przejql sir weale [ч
udmow'i, tylko роЫеу/ za niт, Pтzeddomem Javier stwierdzi/ z Tezygnacj'i - "Chyba тат kota."
Росzчtkuwо Ьа! sif dotkn'i( zwieTzaka, zeby лiе zarazi( sif jak'is ChOTUb'i,ale potem maChl"1l
Tfk'i па wszystk.o iwzi'il уо ze 80ЬЧ,W domu. иту! kotka ciepl'i wod'i, wysuszyl rrcznikieт
i nakaTmi/ m/ekiem. "Kto hrdzie opiekowac sir tym kociakieт? ]а nie umieтradzic ,0Ые 2е
zwierzrLami. W dodaLku. ciqgle je.sLemрога domem. Jednym .slowem - тат ртоЫет."

?OiO',

ProSZfi PгzYPoГZq(Jkowac zazпaCloпe sfowa do scheтatu.

JAK?
piecholq
jednym ruchem
byslrym okiem

KT6R~DY?
korylarzem
schodami
drogq
auloslradq
uliCq Dlugq
przejsciem podziemnym

wiОSПq
lalem
jesieniq
zimq
пос,!
calymi dniami
wczesnym popoludniem

KIEDY?

PRZYIMKI

CZYM?
rowerem
laks6wkq
dlugopisem
nozem
szamponem

KIM?
Polakiem
malkq
dzieckiem
sqsiadem
przyjaci61kq
chlopcem

CZASOWNIKI
cieszyt si~
mar!wit si~
гт~cгyC si~
§1!!,§.9.li!o.4. §!f,

ze...:; " , , о •••••••••••••••••••

z 7 ""~"и,egQ",,""""".,,"" " " , .

Proszf; uzupetпic па podstawie tekstu, а пasf~pпie
wyjasпi6 zпaczeпie tych wyraier'! przyiтkowych.

za -7 "" ••••••••• "" ••• , ...•...............

poza 7 , ,

ProSZt; uzupefпiG' pytaпia,

...1o.R, ...." wr6cilas z dworca? Piecholq.
2 ..г,\':;;;Y~.. cheesz kaw~? Z mlekiem i cukrem,
3 , .. ,,'" . опа si~ inleresuje? Pawlem,
4. Czy wiesz, " "" " stoisz?

Przed pomnikiem Chopina,
5. .• .•...•.•.•.. ,," lu wszedles? Normalnie, drzwiami.
6. .• .• , .....•.•...• , rozmawiales przez lelefon? Z Alicj~
7 " bylas nad Baltykiem? Latem,
8 .. , , si~ mar!wisz?

Wczorajszym egzaminem,
9. .• .• , .•...•.....• , powinnam ist па dworzec? Т'! ulicq.
10. .• .•.• , , .. " jeidzisz do ргасу? Aulobusem,
11. , .....•.•.•.•.• , .• szedl Javier? Szybkim krokiem,
12 .•.....•.•.•.•.•.• kroisz ehleb? Oslrym nozem,
13 "" .. ,,""""" dzieci wr6c~ ге szkoly?

Wczesnym popoludniem,

" .. ,," / ,,;;~

.201 О?

,

CWfNeiМ 2

1 2 dwanascie
dOll'/rlload this book from e-polish,eu
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POWТORZENIE

Go!~bie lata!y f!.9.r!. naszymi g!owami.
Nie mozesz са!ут; dniami siedziec
.................. telewizorem.

Uwielbiam pizz~ szpinakiem.
Uwe cz~sto jest domem,
w zwiqzku z wyjazdami firmowymi .

Angela siedzia!a Karolinq а Тотет.

Pies "р; sto!em.
Poprosz~ col~ lodem.

Przepraszam, ale ja Ьу!ат pierwsza,
а рап sta! mnq!

2

5

3.

<.

6

7

8.

• " <е, pod, nad 11, przed, <а, mi~dzy, poza J
"'~"'- ---------~ ----.......- ~------..,,,

CwiNeJМ 6
Prosz~ uzupelпic.

• •

...... , , ani " .

Dlaczego czeszesz si~ !':!9Jq§,r/',?;р#щ 7
Nie zdqzy! па tramwaj i musia! isc .
Wszystko mnie boli, nie mog~ ruszyc ап;

Czy Angela ucieszy si~ 7
Kto zajmuje si~ 7

Czemu piszesz 7

Czy m6g!bys posmarowac chleb 7
Andrzej pasjonuje si~ .

Nie stresuj si~ !

Irzynascie 13

Со pasuje?

А I zO!LQzi1!o 51;' k t I rt .; . / .;. / . i' .\nge а " "." ~".. а arem. Ima W/ а SI~ zaraZ!B SI~ przejтowa а Sff;/

Uwe duzq firmq. (radzi 5оЬ/е/ kieruje / prowadzi)

Мат; malarstwem. (opiekujc 5i~ / pa5jOпUje si~ / przejтuje 5/(!)

Тот zawodowo historiq. (5lrc5LIje Щ / cieszy si~ / Zд)тuje si~)

Javier napisa! zadanie przyk!adem. (w por6wпaтu z / w zw/~zku z / zgodпie z)
................................. tym pisaniem, musz~ odpoczqc. (bawileт Щ / тartwileт 5i~/ zт~czyleт щ)

dzieci, r~ka, noga, ta wiadomosc, piechota,
wsp6!czesny teatr, cudze probIemy, ~
moja szczotka V, maslo, m6j dlugopis J

- --- ...-..- ~..-..."Jf

z ulgq, zm~czyc si~, przejmowac si~, z rezygnacjq, radzic
sobie, cieszyc si~, piechotq, jednym slowem, poza miastem

СшiNeJМ 5
~';SZ~uzupelпic.



Q) NIE LUBIE
PONIEDZIAtкu!Prosz~pos!uchac i uzupe!пic.

'ас (Ieje), pow6dz, strata, panika, ogien, ,аЫс, zgin'lC,umrzec, zniszczyc, zniszczony,
uciekae / uciec, zawalic si~, nagroda, kopalnia, zgodzic si~

Q)

N
-а

""N
<1)

~-<1)
Q)

N

"'"<::
Q)

о-
о
О

::1

"'"-со
•••"t>

'"с
О
о-.,.

.J:I
::1

Javier:

Mami:
Javier:

Marni:

Javier:

Mami:
Javieг:

Mami:

Javier:

Le;e i lе;е! Nie lиbir [al,iej , i ty"h paTa801i, halo",y .. 1
Na i пie 1иbir .
Nik[ пie lиЫ tygodпia. 1пikt пie lиЫ .. . Na, maie Aпgli"y.
Со ? Nie oglqdalem ".... ...", пie
8lиchalem , пie miatem . па пic.
Uczytem sir .
Nie do , ty?! Wirc пie styszates, "е па patиdпiи
Polsl,i je8t wielka pow6di!
А со [о [akiego? Nie ,пат tego .
Niemasz. .. ?
Szkoda czasи па szukaпie, ty mi powiedz!
Pow6di to jest katai<lizm, kiedy ,а dtиgo i zbyt iпteпsywпie
pada deszcz. Таlш "wielka woda", Tozиmiesz? "Pow6di tysiqclecia" byta w lipcu
1997 Toku, а teTaz wszyscy bojq sir 1<owej , пowych .
Wircej !То tylko deszcz!

czternascie

еоwiио Г/Г'"".' дuюgои
f/lцsiеи.iе zi/!Jl!i с::

tSUИОмi

SUSzO

poz()J[

bardzo silny wiatr
bada si~ je sejsmografem
eksplozja g6ry z kraterem па szczycie
masy sniegu lub kamieni spadajqce
ze sloku g6rskiego rI
dlugi czas bez opad6w deszczu
wielka fala
palenie si~ budynk6w, las6w
niekontrolowany ogieli
wielka woda

4.

1.

2.

3.

б.

7.

8.

Сw~З
Copasuje?

pow6di С
wljьuсд wuеkоиu С

Czego nie lubi Javier?
Dlaczego Javier nie oglqdal
ani nie sluchal wiadomosci?
Со 10 jesl pow6di?
Gdzie jesl pow6di?
Dlaczego Javier nie chce
uiyc slownika?
Kiedy byla tak zwana
"pow6di Iysiqclecia"?
Czy Javier z natury jest pesymistq?
Jakiego rodzaju gramalycznego
jest pow6di?

3.

4.

5.

6.

2

Prosz~odpowiedziec па pytaпia.

7.

В

downtoad Ihis book !rom e-polish.eu
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Il!ARCEL
I'ROUS'I'

W
РОSZUК!WЛNlU
8ТRACONEGO

CZЛSи
;:'ре

f'

pi~tnascie

3 Ьас si~ jak ognia:

О Ьас si~ wszyslkiego
О Ьас si~panicznie
О Ьас si~ poiaru

Nicugo nie zatиj~

Ludzie IIfe Mojq...

Czego /udZle пie majij, kiedy jes/ jakis ka/ak/izm?-- "\
woda. рщd. jedzenie. ogrzewanie.
daeh nad glow't. ротое medyezna.
lekarstwa. wiadomosci itp.

2. pilnowac swojego nosa:

О nie wychodzic z domu
О miee iпtuiсj~
О zajmowac si~ swoimi

sprawami

Сгу wiesz, со to zпaczy?

1. szukac dziury w ealym:

О widziec braki lат, gdzie ich nie та
О szukac czegos bezmyslnie
О chciec znale;c со. mafego

,

Сw~З
,.

3

ProSZf wypisac czasowпiki (bezokoliczтkJ),
Маге zawsze /Cl.CZ([SI~Z dopetпiaczeт.

PrOSZf; uzupetпic.

Kogo potrzebujesz? РС?~/l2:Ф.ujс~iel?iе././lt9.ф/.рЛ!:':1iа.~i6.(fгi: (/у / та/ка / przyjaci6lka)

, Czego potrzebujesz? (s/owтk / ратае / s/oпce)

Kogo szukasz? (к/о!; котре/еп/пу / ,опа / ko/ega)

4 Czego szukasz? (оки/агу / k/ucz / wyj!;cie)

Kogo sluchasz? (rodzice / пauczycie/ / dziecko)

б Czego sluchasz? (radio / wyklad / jazz)

Kogo si~ boisz? (zlodziej / /еп mfzczyzпa /ojCiec)

8 Czego si~ boisz? (duie psy I pajijki I ciemпo!;c)

9 Czego опа uczy? (Nzyk/ grama/yka / his/oria)

,0 Czego u'ywasz? (brzydkie slowa / iycie / kosme/yki)

,1 Czego pilnuje pies? (dom / mieszkanie /ogr6d)

,2. Czego ,alujesz? (s/raсопу czas / mlodosc / /а decyzja)

,3 Czego zapominasz? (k/ucze / кот6та / partfe!)

14. Czego ,yczymy? , .

(т"у weckeпd I Szczfsliwy Nowy Rok / wszys/ko пajlepszc)

@czasownik + DOPEt.NIACZ

Cw~4
Wjakich regioпach !;wia/a wymieтoпe ka/aklizmy
wYS/fpujij cZfS/O, а w k/6rych bardzo rzadko?

Q) U(Z SIE
POLSKIEGO



Karo/ina jedzie па weekend z przyjaci6!тi. А/е ..

Jakie CLаsоwпikiz сwiсzепiа 2 pasuj~ do diaJogu?

TeTaz , ,е si~ zgodzilaт. Caly czas b~d~ si~ ,
ze со&ci si~staиie.
Мато' Nie moiesz mnie traktowac jakbyw. miala 1 О lаtl
................................ trпch~ wolпп.<ci! Pтzeciei dпlпzе si~
пie . о ротzqdlисh w doтu, пie .
brzydkich sl6w, пawet muzyki пie . jui tak glosno - jestem.
dorosla i odpowiedzialпa!
Tak, wicw., kochaпic. Moic rzcczywiscic dziury w calym?
Лjа т.:ч.<l~,,е пnа та nпwego сhlпраlи i dla/.egп /дl, сhсе.jесlшС.
А ty тasz . swojego nosa!
Aja i tal, ci udaпej irпpTezy. Baw si~ dobтze, siostru!

Karolina'

Pani Joanna:

Рап i Joan па:
Kaгol:

Karolina:

Karol:

ф

dwic kawy, trzy lиtу, czteTY piwa
dwoje, t1'Пjе,czwпro, pi~ciuru dzicci
dw6ch, {Tzecl" cz{erech, pi~ciu studen{6w
duio, тalo studeпtek, s{udent6w

f-- SA, / BYt.Y / BI;DA, (czasowпik w 1.тп.)

~ J EST / BYt.O / BI;DZI Е (czasowпik w /. poj.)

+ dop./.тп .
studeпt6w

dw6ch, trzech,
czte1'cch

pifCiu, sze&ciu,
... dwuпastu J •

+ miaп. 1. mп.
korпputcry,
studcntki, piwa

+ dop./.тп.
hoтputer6w
studentek, piw

dwa / dwic, trzy,
сztеr:ч

сэ ILE! ILU!
N
U

'"с~
Ф
Q.

О
О

•..
::1

•..
ф

......................................... , .

СwiNеи$l
Со пie pasuje?

Wif;Ie./ w/e/u fJава~еГrJ' / pasazer6w-ereltaf/ czeka/o па dworcu.
, "е / //и porcje / poreji zam6wic? Pi~c / pi~ciu czy szesc / szesciu?
з. Duzy / duzo /udzie / /udzi lubi/ lubiiJ ogl'ldac telewizj~.
4. Czy wiesz ile / '/и sludeпci / sludeпl6w jesl / siJ w Krakowie?
5. W klasie sla/y / sla!o kilka / ki!ku kompuler6w / kompulery.
6. W Polsce mieszka / mieszkajiJ 12 Iys/ijce / Iysi~ey Romowie / Rom6w.
7 Wie!e / wie!u пauczycie/6w / пauczycie/i та / majiJ wlasne firmy.
8 Kilka / ki/ku nauczyeie/ek / пaиczycie/ki juz wyjeeha!a / wyjecha!o.
9 Ма!и / та!а kobiely / kob/el ргаСUjе/ pracUjij w tym zawodzie.
10 Wie/e / wie/и po/icjaпl / po/icjaпl6w zgiп~!o / zgiп~/i w tej akcji.
11. Duzo / duze zwierz~la / zwierzql zab/jq / zab/ja inne zwierz~ta.

1 6 szesnascie

РОрШАаА
EUROPY

;:е londyn 7421209- Madryt 3250 000
••••• 215360011 paryi

756583- Krak6w
742 011- Amsterdam- 729137

~ Ateny
559330+- Helsinki.- Kopenhaga 503699.- 50573911 DubIin
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Zпajdi 10 r6iпic. Por6wпaj оЬа rysuпki.

,
СwiNeи,ie; 2, <3

PгOS19 uzuреlпiс (czas teгaiпiejszy).

m DI~••-о
----;:,..., n••

n
N

I '<
о
n
ф

, .' . . , n
.. cr~

А В ••-••."

W grupie ...lJ.G?fj ..S.lf:. (uczyc si~) r:4.Ii!!.«A (4) s.t.~.rji!f!/9.I!!. (studeпt).

Na tej uJicy (budowac si~) (16) (doт).

W BibIii (Ьус) (12) (apasto!).

W klasie (wisiec) (7) (zdj~le).

W garazu (stac) (6) (saтoch6d).

Тат (pгacowac) (10) (ke!пer).

Tu (Ьус) (5) (plyta СО).

W lod6wce (!ezec) (8) (Piwo).

.. (9) (dziewczyпka) (bawicsif) razem.
W Polsce (тieszkac) (38) (тi/ioп) ludzi.

6.

1.

4

~
з

В.

9

10.

nagroda Morse'a pora Guliwera
mistrzostwa tygodnia rata lasu
literatura Polski plan roku
dzie" morza matka soli
koniec p!atnosci pozar wulkanu
alfabet j~zyk6w obcych wybuch kredytu
owoce faktu trz~sienie waznosci
prezydent NobIa data ojca
termin swiata kopalnia lekcji
szkola Europy podr6ze ziemi -

siedemnascie 17

Зiuго роdгбzу ~ BRATOJCA
[ZY OJ[IE[ BRATA!
Cw~l

CopasUje?



ULICA

!§,IGNACEGO JArtA s~
,

C()/~2
Jak; jest тiапоwпik?

.....:!6.~f:!J..Pie..t( .

Г-СН..IСД"-

~DABR6WКl\
1-- _

C()/iN~ 3
Prosze uzupe/пi(; Ldaтa przy,тkaтi z labeli.

Jak .и Рапа Boga za piecem.

? Masz nich wiadomosc?

3 poniedziatku!
4. Torba lezy radia.

5 nas 10 bez znaczenia.

б Wiem 10 gazely.

7 Pij~ kaw~ mleka.

в. Umiesz grac " Elizy"?
9 Fгylki s'l ziemniak6w.
10 Lubi~ wszyslkie owoce banan6w.

witamy w Krakowie, z Pol;ki, ze SI'Iska, bez sensu, Kino pod Baranami, dla obcokrajowc6w,

krok ро kroku, od czasu do czasu, ode mnie, pytanie о drog~, z mlekiem, ko!o kiosku, poza
domem, obok sklepu, przy tabiicy, naprzeciwko poczty, wsr6d ludzi, па dworcu, podczas
meczu, u dentysty, ро lekcji, do Wroc!awia, о kt6rej godzinie, z powodu choroby, w Tatrach,

czekam па niego, z Niemiec, opr6cz niej, tam i z powrotem, ze smietan'l~--------- - -------

DOPEtNIACZ

z/ze

,

C()/iN~ 2
Proszc wyplsa(; przyiтki, М6ге /.cz. si~ z dope/тaczeт.

,
C()/~l

Gdzie jest dopelтacz?

29.n.2010 AndrzBJkl. Studencl rozmawlalll о datach, ktiirB pamlotajll.
• • - > - > •

PoczlltBk stanu wOj,nn,go w POISCB,- . . >.. ~. . <. . 1

Pi,rwsZB wolnB wvborv w POISCB, -~
.),. ,. > • • ' ,

Zmar' c,sarl laponll Hlrohito... .
SmlBrt kSloinBj Dianv.
Slub Dlanv IlIarola.
Slub kslocla Wllllama.

- , .".
UpadBk Muru BBrliiiskl,go.. .. .... ", ,
ZjBdnocl'nie NI,ml,c.
Atak па WTC.
UrodzlI slO lavlBr.

Q) KIEDY то BYtO!
C()/~l()

Prosze pos/ucha(; i wpisa(; da/y.

со PRZYIMKI

Q)
а.
О
Q

N
U

'"

<л
Q)

.-
с

Q)

N

"•••
N
<л
;:
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POWТORZENIE ~

о
о
"о
Ф

::J

'"()
Nа najmlodszy (17.08,1958 г.) ,', ,"', ,", ,', ,', ," ,', ,', ", .., " .." ,', .

....,""" ," ,"" """ ,', , ,',' ,", ,'" ,', ,', ,', .. То m6j ojeiee eh rzestny.
Moja тата, ieh jedyna e6cka, przyszla па swiat (20,05.1948 г.) .

Dziadek prowadzil wlasnq Лгт~, а babeia zajmowata si~ domem. Cate zyeie ei~zko
praeowali. Mieli (9) wnuk6w - trzy dziewezynki
i (6) " ehlope6w. Babeia zmacla ро dlugiej ehorobie
(26,01,2007 г.) " .

............................................................. . Jest poehowana па matym
wiejskim ementarzu pod Cz~stoehowq,

Moja babeia Stanislawa urodzila si~ (21.08,1923 г,) .
" ,""" ,"'" ," ," ".., ,"'" ," ,""" ," we Lwowie.
Imieniny obehodzila (08,05,) , ale nie lubila swojego imienia,
(01,09,1939 г.) ,'" ,',',' ,', ,'" ,'" ,'" ,' """" ", .., " ..,', .
...................... wybuehla (11) wojna swiatowa i wszystko si~ zmienilo. Rodzina
ЬаЬе; па zawsze opuseila Lw6w.
Najpierw mieszkali w Gdyni, potem przeprowadzili si~ do Krakowa. Тат babeia poznala mojego dziadka
Tadeusza. Pobcali si~ przed korieem wojny, (02,04.1945 г.) " .." .
..,', .., ," '" ".," ," ," ,', ,'" '" ,' , w Koseiele Mariaeki т.
Mieli (5) ,,' dzieei, Najstarszy syn urodzit si~ (22.01.1946 г.) .

ProsZF; пapisac daty i /iczby s/owaтi. Czy uтiesz wyjasт'c: ZaZпaCLOпe stowa?

. f 'А' Orgaпizacja powstala

U N Iсе Ц~IJ 11 grиdпia 1946 rokи
~ z iтcjalyv,y Po/aka

doktora Lиdwika
Rachmaпa w wyпikи иcl/wa/y Zgromadzeпia
Oao/пego Narod6w Zjedпoczoпych. GI6vтyт

ет UN/CEF jesl рот ос dziecioт ,у zakresie
zywieпia, ochroпy zdrowia, edиkacji, а takze
рroпу przed рпетоcq i wykorzystywaпieт.

Z1/(res dzialaпia orgaпizacji Jest g/oba/пy.
Za swojq dziala/пosc UNICEF dosta! ,у 1965 rokи
"axoJowq Nagrod~ NobIa.
О aпizacja miala tez dиzy иdzial w иch\va/eпiu

гег ONZ w 1989 roku Koпweпcji о Prawach
Dг ecka,
О 2006 ich reklama jest па koszu/kacl) siatkarek

'karzy k/иbи {С Вагсе/опа.
Се roku па sWI~ta Bozego Narodzeпia UN/CEF

"д/е specjalпe kartki poczlowe, z kl6rych rJoch6d
гегпасга па swojq dzialalпosc. Ор/6сг lego przez

rok prowadzoпa jest sprzedaz г6zпоrodпусh
odukt6w па cele charytatywпe.

z'odfo: Wikipedia)



do kawiarni~QIгP:Ii!~
do

~ 00 KINA [ZY NA FILM!

иQ IгQwiew kawiarni

msza, poscig, obsada, wrazenie, sciezka, wytw6rnia, bohater, przygoda, slynny,
spojrzenie, szalenstwo, napi~cie, groza, strach, plemi~

p/ijtku
sfudeпci
czasie
brzydk/
ochola
czyт

!пteтecie
гесеП7ji

rezerwU;f;
sz6sta
А/пет

. .

piijtek (/
stиdeпt6w
cZuseт
brzydko
ochoty
па со
/пterпel
receпzje
гezerWUje
sL6slej

А/по

па

1, W p/ijtek
2. studeпtki
3. CzaSU

4. brzydka
5. осlюt~
6. па сzугп
7 . /пterпetu
8. receпzjr;
9 rezerwowa
10 szck;tq
11 kтie

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

* "'J.eatrzywych Fotogra.fii" пazwa
pierwszego stalego kiпa w Lodzi przy
и/. Pio!rkowskiej (1899 r., s!osowaпo

apara! projekcyjпy sys!eтu braci Luтiere).

do kosciolaпа

",r~staura~ji ..
w firmie

Proszr; uzupe/пic tekst wpisujqc w kaidq /uk~
odpowiedпi wyraz.

Jest (1) ..p.iqii!:~..... ро poludniu. (2) ....

skonczyli lekcje i wyklady, majq dosc nauki, Myslq, со

mogliby robic w wolnym (3) , , Pogoda

jest (4) i nikt nie та (5) , па
spacer, Angela proponuje kino, Nie wie jeszcze, (6)

.............. mogq p6jsc, ale sprawdza program w (7)

.............. i wybiera film, kt6ry та dobre (8)

.............. Nast"pnie (9) , ,

bilety i umawia si" z kolegami przed (10) .

pod (11) .

.........................................................................................................................................................................................................................nn.'a'l'Iy~I,,~ .
u kol eg i .......................................................................................n"ur()dziny.
1'I;>:"~()p,,.п..е.I11.

Со·

Е

со
<:,.,
N

"со
<:
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О
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"'ngela: Za dziesi~{; sz6sta pod kiпem.

3."

tI
о

"""••
n
N

'<

"••

о~
о
'"!lJ-

moze Ьус
"Ьус moze

Ртропий, iebysmy p08Zli do kiпa.

... ./Y!o.i!':. p'6jc4ilCittl;}... и.о...~P.o.l':.~!t.? .
Е, Taezej пie, рада deszez ijest zimпo.

Nie wieтJ со cickaweyu g'l'ajq,

ale тozeтy spTawdzic.

"'ngela:

Ja'ller:

Jav"er:
':ngela:
Javler:

':'ngela:

:J.-osz~ dopasowac.

Prosz~ uzupefпic dia/og.

\ngela:

kasa bialy prostokqt, па kt6rym emitowany jest film
"1т z napisami opinia krytyka, пр. w gazecie
"1т dubbingowany z lokalnq wersjq j~zykowq
miejsce tam ludzie kupujq bilety

limatyzacja regulacja temperatury
гzqd ~ numerfotela
seans wersja oryginalna, tekst па ekranie
sala ге znizkq
recenzja fotele jeden рггу drugim w kinie, w teatrze
oilet ulgowy projekcja, pokaz filmowy
ekran duzy pok6j w kinie, w szkole itp.

длgеlа:

Ja'J,er:

....avler:

..Javler:

Cwi('д~5,п
"""OSZ~uporzqdkowac dia/ogi.

41111111i1t----------------------------------------------------------
UJ - lJzien dobTY. Мат rczcrwacj~ па пazwiskи Бтоwп.
О -Hzqd piqty, micjsce si6dme, moie Ьу{;?
0- Na "Лиtоrа widmo", па osiemпastq.
0- Niestety пie, to prcmicra. Sala jcst ре/па.
О -Tтcll~ za blisko. Nie та пicze,qo dalej od ekraпu?
0- Na jal,i seaп,,?

UJ - P"zepraszaт, тат pytaпie. Czy teп film jest dubbiп,qowaпy?
0- Dla studeпt6w i emeTyt6w.
О -Tak, ale dzisiaj пicstety jest zepsl1ta.
0- Nie. jesL ро aпgielsku, z polskimi пapisami.
0- Лkа. Л dla kogo sq bileLy ulgowc?
0- 1jl1i ostatпie pytaпie: сгу w sali jest klimatyzacja?

1<ASA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cw~2
Jakie юпо оп; wybiOfij i d/aczego?

• tanie poniedzialki
• czamo-blate Уody
• seanse dopotudniowe
• ofertд dla ШЫ
• przedpremiery z udziatem tw6rc6w
• jX>tskie fitmy z angieLskimi napisami
• maratony

raIшu •• ltaWI<ImIOSКAR и ~njtm
ЫIo!tu cIoltJn.1 (G.H PМ>m ш)

Tylko u nas stn!!f8 dl8 VIP-ow

ваЬу seans w I<azdy poпledZialek
Konfcrencje,Imprezynrm~
Zapowledz! naJnowszVCn n!m6w МAILEM!

4 tysщсе w!dz6w jcdnoaesnic!
25 s1l1па dw6ch pozJomach!
cyfroWI'lJak~ diw~u!
kino tmJwymlarowcl
ogrOmny ekran!

Zaczarowany Mlyn

Zaczarowany Mlyn

•

Lumen

~ JAKIE KINO! JAKI FILM!

Jak/e za/e/y. а jakie wady тajq /е kiпa?

п. О
Lumen

)/ie 1Itа рюЬPbtu,i-e1Jlj
zQpatIгOIlJQc. SQ1ItосЙ6d.

dwadziescia dwa
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1.. IIРо.z.Ф..Q.f!!.iе.~I:()..;;.,.Мо.$i:!lI!У~' Drugi film о misji brytyjskiego suреrаgепtа 007,
zrealizo\vany па podstawie powiesci о Jamesie Волdziе autorst,va ТапаFlemil1ga. W rol~
agcnta Jej Кr61ewskiej Mosci ро raz drugi wcielit 5ift Sean СОll11ету.Scenarzysci postawili
па gadzety, takie jak "morderczy zegarek'; szybk~ akcj" poScigi i walki, ze slyпп~ sсещ
b6jki w Orient Expressie па czele.

-'@"'-- -, ,,, \

ProSZ? dopasowac /y/uly do {i/т6w.

"Pozdrowienia z Moskwy" fI
"Gwiezdne wojny"
"Czas apokalipsy"
"Psychoza"
"Cztery wesela i pogrzeb"
"Ojciec chrzestny"
"Upi6r w operze"
"Kr61 Lew"
IITanczt\cy z wilkami"

2 Dlа mnie to film wszechczas6w! Fabula jest oparta па
ksi~zce ашеrуkаnskiеgо pisarza wloskiego pochodzenia о tyт saтym tytu]e. FiIm, П1istrzоwskо
'vyrezyserowany przez Coppol" opowiada о historii rodzil1Y l11afijnej Corleol1e. Glow, rodzil1Y -
Vita Corleol1e - zagral Marlol1 Bral1do i za !,ro1, dostal Oskara. Dalsze losy rodziny mozna ogl~dac
\V dw6cll паstе;рпусh cze;Sciach, r6wniez w gwiazdorskiej obsadzie.

iN~3 f.') 2(;3В1

- '" ch /ypach (ga/uпkach) {i/т6w от т6wl~?
;:'"'е Sq jeszcze iппe gatuпki?

D film science fiction
::::J film animowany
:::J film sensacyjny
D film gangsterski
::::J dramat wojenny
D komedia romantyczna
D musical
D western
D dreszczowiec

,

..................................... Najbardziej kasowy brytyjski lilm w historii i zdobywca wielu
nagr6d filmowych - ро prostu przeb6j. Wcalc sit; пiе dziwi~! То pclnc komizmu spojrzcnie па
milosc, роkаzап<}irolliczllie, z humorem. Roztrzepany angielski aтallt, "stary" kawaler, zakochujc
i't \\1 Ашегуkаllсе i... oczywiscie wszystko k01lcZYsit; Ьарру спdеш.

. " .

Widzialam ten spektakl w teatrze, ale ekranowa wersja
~.,···~~bi··~;~±~·~i~;··T~··h~·~~~·;i~··~b·~~~j·i··I~ilosпеjgепiuszа шuzусzпеgо о zdeformowanej twarz{'
ze~ се 10 w podzie~niacll paryskiej opery. Niekt6rzy m6wi~, ze filш jes~ ~i~zowaty, i cukierkowy, а е
di~qШ~iеша fапtаstУСZll~scenografi~ i przede wszystkim doskonal~ sClczkeymuzyczn~ .

.........." ,,"""'; .

6 Popularnosc szcSciu cz<;sci galaktyczllej sagi uraz iПllусh
produkt6w zwiqzanych ze swiatem wykrеоwаПУ111w filшiе to fепоmеп kultury masowej.
Wszysey ehyba slyszeli О Jedi, СiеШllсj Stronic Мосу, Lordzie Vaderze i slyппут pocz<ltku: "Dawno,

, dawno lemu, w odleglej galaklyce .. :: )est to fi1ш,kt6ry pod wzgl,dеш efekt6w wizua1nych, zmiel1il
_ "..~ ~~.~~~.~.~..~~P..?~.~.~~~~~.~j,.~~l.~~~~~.~g.~~.~~:.

. ..................
............( ..~: :.: :: LlIzпа adaptacja ksi~zki )oseplla Сопrаdа, kt6rej

akcja zostala przenicsiolla w czasy wоjпу w Wiеtпатiе. Film jest swietnym obrazem wоjеПl1еgо
szaleIlstwa. W Polsce film Ьуl emitowany w kiпасh w czasie stапu wоjеппеgо w 1981 roku, przez
со od razu slal si, filтem kultowyт dla opozycji politycznej.

9. .: · ·::· :::· ~:::: i~~~Ill~j·~~;···~..·~·~~l~~~~..·id~·syk шistrzа st1sрепs~ Alt~ed~ .~ .
Hitchcocka. At1llosfera grozy, strachu, пiероkоju rоsлiе z kaid<} minut<l, а;;; d~ sceny ~ulmшаСУJпеJ. ~
Niekt6rzy m6wi<},ze to arcydzielo swiatowej kincmatografi.i, а ja, kiedy рrzуроmшаm soble slyЛIl<}sсепеу~

шоrdеrstwа pod pryszl1ice.~:.~~~~.~eташ ~~~~~~~~:................... . .
............... dwadziescia trzy

4 Moze jesteт dziecinny, ale bardzo lubi, fill11Yz wytw6rni :
\\Talta Disllcya. "Hakuna matata!" Gl6wnym Ьоhаtегеш jest Simba, kt6ry rаzеш z przyjaci6tmi, j
mnymi zwierz~tami, musi przeiyc wiele przyg6d zanim zasiqdzie па trollie. Scenariusz nawi"!zuje~

do draтalu Williama SI1a~c.s.r.c.are:~r.0d~~t.~~::~a'."le(: ... .... ........Н ...•. _.._ .• .•/-Х
5. Akcja rozgrywa si, па Dzikiт Zachodzie.
Opowiada histori(( amerykanskiego oficera, kt6ry stасjопuj<j.Сw оdlеglyш forcie, poznaje plemi~
rпdiаll. Wkr6tce przekolluje si(( jak falszywe Sq znane ти stereotypy па ich temat, а z czasem
znajdujc wsr6d nich przyjaci6t i тНоЭС. Film оsil.}gп<}Jwielki sukccs kasowy, а Kevin Costner jako
рrоduсепt, re:iyser, aktor zyskal' uZllanie i popularnosc.



СwiNeиif, 5
Prawda czy тeprawda?

1. James Bond jesl Brytyjczykiem.

2. lan Fleming zagra\ Bonda.

з. "Ojciec chrzeslny" nie та konlynuacji.

4. Akcja "Upiora w operze" dzieje si~ w Paryzu.

5 "Кгбl Lew" 10 ekranizacja "Hamlela".
б. "Тапсщсу z wilkami" zarobi\ duzo pieni~dzy.
7. "Gwiezdne wojny" 10 гбwniеz komiksy, gry kompulerowe ilp.

8. "Czlery wesela i pogrzeb" 10 powazny film.

9 "Czas apokalipsy" Ьу\ zakazany w Polsce.
,О. Oglqdajqc "Psychoz~", widz powinien si~ ЬаС.

р

rI
N

Cw~6
Copasuje?

.:::

иа роdsюwiе .......

.80

Oll<toSiJeIO

Q/l.cydzielo (1)

d.Dsюс Г··......

".

g[6wиу ••.....

iJ,eнt с:) оращ иа

gwiОzdоllSКЮ

.....

Iгоиezусsi~ :

SCe.IIO .......

10. powiesci
11. ksi'lzce
12. grozy

"Pozdrowienia z Moskwy",
"Gwiezdne wojny", "Czas
apokalipsy", "Psychoza",
"Cztery wesela i pogrzeb",
"Ojciec chrzestny", "Upi6r
w operze'\ "Kr61 Lew",
,;ТаПСZi\СУ z wilkami"

)/р. cw}v1oslгwie. ыjlj
слелlj ореДIj. C-zGsе.I<t ...

Cw~8
Prosz~ пapisac hjstori~,
wykorzystUjijC slowa z /y/u/6w
{i/т6w:

7.0skara
8. masowa
9. kasowy

rI 4. kultowy
5. bohater
6.obsada

с) podoba rI

с) rezyser

1. kinemalografii
2. happy endem
3. kulminacyjna

sulгces

8. "Zapowiedzi" - to, со , .

а) bylo Ь) jesl с) b~dzie

9. Filmy 100 lal lemu byfy .

а) czarno-biafe Ь) czarne-biale с) czarne i biale

10. PubIiczna prezenlacja dzia\ari artyslycznych 10 .
а) poglqd Ь) przeglqd с) oglqd

11. Roman Polariski 10 znany .

а) dyreklor Ь) rezyseria

2. Chfodzi i wenlyluje wn~lrze: .
а) kondycja Ь) klimal с) klimalyzacja

3. Nie zadnego polskiego rezysera.
а) wiem Ь) znam с) umiem

4. W Polsce prawie wszyslkie filmy kinowe Sq .

а) z podlytulami Ь) z napisami с) z napisem

5. Klo oglqda film? .
а) Widmo Ь) Widz с) Widzenie

б. Film зо 10 film .
а) Irzywymiarowy Ь) Irzechwymiarowy с) Iгбjwymiагоwу

7. Muzyka do filmu 10 inaczej .

а) droga muzyczna Ь) sciezka muzyczna с) Irasa muzyczna

,

СwiNeиif, 7 "с.'
Со pasuje?

1. Bardzo PCJ.d.cJ.f?a. т; si~ len film.

а) lubi~ Ь) lubi

-.х••..,
'"о
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СwiNея$]
Prosz~przekszta/cic zdaпia.

Maтi, sp,"awdijeszcz.e т! питег
teiefoпu <10lego kiпa!

Тот, poczckaj па 1n1lie,
{о tylko 5 mi1шt!

Angela kazala Tomowi, ,еЬу

Kolega krzyknql do Mami, ,еЬу

lJajcie mi п.иmет
do tego kiпa .

Uwe powiedzia! kolegom, ,еЬу

со •.

zrobi! / zrobi!a

zrobili / zrobily

ze ....• tqczy dwa zdania

,еЬу + czas przeszly -.. рго.Ьа

ieby + bezokolicznik -.. komunikal

Q) PROSBA, PROPOZYCJA
ROZКAZ!

оеЬут
iebys
ieby~--
ftbysтy
zebyscie
:i.eby

Uwe, а moie zadzwonisz do kiпa
i zroтsz rezerwacjr?

Javier poprosil Uwe'go, ,еЬу

Лngеlа, l1l.OZCSZ р6Не ze mпq i роm6с
тi w szиkaniиfajпego filтu?

.Iavier; Ly тasz auzo czasu, kup
wczesпiej bilcly dla.wszyslkich.

Тот przekona! Javiera, ,еЬу

о. powiedzia!,

••3':. ег powiedziat Mami, zeby (Mami)
-с.::wэ.••••dz!fа repertuar.

ат, my'li, ,е \0 jest dobry pomys!.

..3" ег powiedzial, ,еЬу p6j'c do kina.

POWТORZENIE ( D

Wiem, ...~l!:.....nic nie wiem.
2. Ania powiedzia!a, jedzie jutro w g6ry.
з. Patrycja poprosila Ani~, do niej

przyszta.
4. Ania odpowiedziala, do niej przyjdzie.
5. Zaproponowal im, poszli razem

do kina.
6. Tata pisze, milo sp~dza urlop.
7. Krzyczalem do niego, si~ pospieszyl.
8 Nie wiedzielismy, masz dzis urodziny.

,

CwiNея$ 2
"'osz~ uzupe/пic.

Tyle razy ci~ prosi!am, .iфgЙ ...sprzqtal sw6j pok6j.
Jan powiedzial mi, teraz ja kupila mleko.
Magda poprosila go, zrobi! herbat~.
Ania kazala studentom, powt6rzyli
gramatyk~.
Czy Iwona juz m6wila wam, przyszli
wczesniej?
Tomek zgodzif si~, (ту) mieli dzien
wolny.
Мата kazala dziecku, byto grzeczne.
Powiedzial ci, to zrobil па jutro?

Сw~З
гс? ieby?

(

OSZ~oP/sac SWO) и/uыоуy п/т. РЮSZ~sрюЬоwас иzу" пast~pU)qcych sl6w:

па poczqtku, potem, nast~pnie, па koricu, gl6wny bohater, rezyser, scenariusz, akcja,
fabula, rola, oparty па, sciezka dzwi~kowa, nagroda, atmosfera, sukces itp.

'". 25



wygrywac / wygrac '" przegrywac / przegrac, zarabiac / zarobic. mistrz,
mistrzostwa, kibic, gospodarz / gospodyni

liceum - .

rami~ - .

16i:ko - .

okno - .

pytan.ie - ( .

zdJ~cle - "".: .

LICZBA MNOGA

Q) MIANOWNIK LICZBA
MNOGA

.........rower - ш.I!!.~Ij .
!.~!1.':рага - .

........, ptak - .

'... ' plotka - .

С) ~~::~~.y.~.i..:.::::::::::::::::::::::::

LICZBA POJEDYNCZA

ОН

,

Сюieг~1 ',)р

Prosz~ wp/sac slowa we wlasciwe тiejsca w tabeli.

,

CwiN~ 2 2·.",
Jaka jest I/Czbaтпоаа?

do... oad this book from e-poii!lh.@u

sроdи.iе рееСIj kieJ10iJJca rМiои.а If it1.r'~и.iе usta

dJtz.iJJi
о/гиеОЛIj

st6l Ilh.odz iи.1j рljtaи.iе 16i.ko tata р6lи.ос
szkola dzieci рожос рю/г с/Sи.iеи.iе gоsроdljи.i

okuetsta
(M(~ If з6е реас

eiCeu/tf. SeJ1Ce жеЫе
zdj~ia peotki

РЛzyjежи.оSС

;:
о

••u
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.....................

rz~d_
kawiaгni
poziom
kin
bilet
sal
miejsc_
recenzj_
ekran
kas_

: А/е: dwaj /uЬ obydwaj (оЬаЛ hierowcy, :
: studeпci ... OLACZEGO?

"Аап, паа, kolki dwa, sшгоЬаге оЬуdша ..• '
"Косlшт je оте!"
"Oboje rodzicc rzyszli do szlшlу"

пр.:
пр.:
пр.:

cz~sci
imiona
plotki
zdj~cia
dzieci
рагу spodni
serca
gospodynie
рагу okular6w

place

/etli (ег'

fa j f.;,
teп J [il

d{IJ{e

Mami, 10 Iу?! 01 Sq i .
Chcialaw рапа kOg08рrzеdslашiс: 10 то; С; dwaj 10 ..!
Nаргашd~? Wyglqdajqjak. . .
Огgапizошаli leatr aliczпy, шi~с mozc sq trocll~ bтиdпi. А ci trzej (о medycyпy.
Нт, w przyszlosci , trLk?А moie ..? Albo

....................................... szpilala?
Рап caly сш' iartuje! То sq hardzo zпaпcgo chiTu:rgal
l'lastyczпego? PTzepraszam Mami, .. tacyjrLkja lатц
iагtошаС. . . 1 Со zjecie па kolacj~? M~skiego hфztуkа?

............... . пie przyt;zli, топ? was zapTosic.
То .. Nie jedzq mi~sa.
Mami, oпi ш dodalka ш og61eпic пic т6шiq. Tojacy.{ . ?!
Chyba пie т.ат пastroja do рпnа iагt6ш. ...., шусhоdziту!
А poza Iут 10 slj i пie т6шiqjсszсzе dobrze ро polsku.

dwadziescia siedem

dwa ...• оЬуdша = оЬа
dшiе ...• o/'ydwie = отс
dwoje ...• obydwojc = oboje

Maтi:

Рап Grzegorz:

Mami:

Рап Grzegorz:

Mami

Рап Grzegorz:

Mami:

Рап Grzegorz:

Mami:

Рап Grzegoгz:

6

dwa? dwie? dwoje?

СwiNeиi,e; 5 п
Prosz~ posluchac i uzupelтc, а пa51~pпie wpi5ac рпуklаdу w odpowiedтe т/е/5са w labeli Miaпowпika (51, 28).

СwiNeиi,e; 4 .'ИД
Klo 10jesl?

9 Q Й ~ - wizyta / dom / urodziny
k - ргаса / znajomy / razem

3. а - teatr / fi Im / 9гас

m - warsztat / samoch6d / naprawiac

5. s - uniwersytet / studiowac / ksiqzki

I - szpital / pacjent / badac
d - z~by / gabinet / borowac

8 s - firma / pracodawca / dyrektor

9 s __ - rodzina / dziecko / rodzaj m~ski
10. m - czlowiek / przystojny / dorosly

11. ch - czlowiek / mlody / nastolatek
12. s - obok / mieszkac / dom

13. w - warzywa / jesc / zero mi~sa

,. т!! L r; g - klasztor / modlic si~ / Benedyktyni

15 р __ - оп / oficjalnie / grzecznie

16 В - osoba / pochodzic / Belgia



'.
ftosz~ odpowiedziee па pytaпia.

Kim Sq koledzy Mami?
2 Dlaczego dwaj z nich Sq brudni?
3 Dlaczego nie jedzq mi~sa?
4 Dlaczego Мат; wychodzi z domu?

о

Ь, d, f, ch,', m
", р, 5, ., W, Z

rodzaj т,#skoosobowy- ONI

,

sz,cz,dz,dz, z, rz
5, с, dz, i, п, 1,j

t ~ ci
d ~ dzi
ch ~ si

sta~sci

studеиt > studеисi

k ~ су
9 ~ dzy
r ~ rzy

ес ~ су
са ~ су

anin ~ anie

DWAJ / TRZEJ / CZТEREJ

Uwaga: brat /lJracia
cz/owiek //udzie
k:;iqdz / 11sirza·.ti.

PrOSZ?zaтieпic па liczb? тпogq.

1. Lekarz pracuje w szpitalu .J!':~Q:!I;;,i!:.Р.!!.Q/;ti.Cj.J<!..ощ?/t.С?:fq(;К .
2 Policjant skontrolowa! samoch6d .

3. Pracownik b~dzie podpisywal umow~ .
4. Prezenter musi dobrze wyglqdac .
5 Dziadek 'у' 90 lat .

6 Przewodnik pokaze muzeum .

'. l!odziej ukradl portfel .
8. Styl ista je salatk~ .

9. Profeso r zrob iI egzam iп .
10. Marsjanin atakuje. " " ©

,

СиJ~7

Сwwеи$ 8 ,О'А',
Prosz~ wpisac koпc6wki.
Uwaga па a/terпacje/ Okuli,$~I:

ojc .
emery .

dziennika .
prezes .
sprzedawc .

kucha .
inzynier .
chiruг .

ekonomi .... "

rolni .
mo;z .

28 dwadziescia osiem
download th.s book Irom e·polish.eu
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СwiNeи$ 9 r.1 .' .'
о jak/ch 7awodac/1 т6w/ /ekto(?
Proszr; posfиchac jeszcze raz i "zaпotowac пajwaiпiejsze iпforтacje.

® иоuсzусiе.fе
. j/Оjwоzиiеjszо jest. __

, -

CfiJ

....................... :

CwWzeиl О···"
Proszr; zaтieпic па liczbf; pojedyпczq,

pO\SCYbiO\OllIY ollkrl" noWY ga\unek тосllУ

...........................................................................
dwadziescia dziewi~c 29
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50%
grupa sportowa
пр. iiniowy, gt6wny ...
'" poczqtek, start
profesjonalnie uprawia sport
rywal
rezultat
miejsce, gdzie gra si~ mecz
gol
sukces w rywalizacji
пр. 0:0, 1:1 ...

...... ~

+ ~ .

......+ ~

boisko
zwyci~stwo
bramka
remis
s~dzia
koniec
potowa
druzyna
wynik
zawodnik
przeciwnik

AR

...................+ ~.

..................+ .

......

,

Cwicг~l
Klo10 jesl?

ею MISTRZOWIE SWIATA

~I

r ~.

®l1
...................+ ..~

~

&~IгC! +l?o.eC!k ~т+~o.CE·

..................•.................. ~.....
~~

GB
~~

Cw~2
Со pasuje?

Сwicг~з,п
Со pasuje?Prosz~uzupe/пi(;leksl
wугаiепiатi z cw;czeпia 2,
д пasl~pпiepos/ucha(;iskorygowa(;.

.. .МШопу pl'zed telewiz01'aтi, а tu caly "zas 0:0. Dwie тiпuly pтzea
dm.q;ej те"lИ па wchodzi пowy .
То ostatпia пadzieja gospodaтzy. Czy b~dzie w Iшitcu ?
Czy zm;eпi s,~ ? Kto brdzie g6Tq? .. пikogo пie
iпleтesuje, lаЫ А оп biegпie, biegпie, je,t bl~kowaпy,faul, tak!
faul, со za пieczyste zagl'aпie. O"zywi§cie i6tta IШl'tkа. Рitlш ро ,tToпie .
Ostatпia miпuta i, pTOSzrpaitsLwa, yol! .. koitczy mecz, 1:0 dla 9o.'ici.
Siesaтowite emocje! ...
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(1
grac - gra .
rnegaC - bleg
skakaC - skok
rzucac - rzut
wa\czyC - wa\ka

. .dz'ас - zjazdZjez

stwo-ko-Iar
ry·ko-Iek·atle-ka
ciar-stwo-nar

0·ka-k6w-szy
ka·siat-k6w

___..,iNeи,ie; 4 .{'С";

. _ :0 spart?

о
:;:
р>

~
;:;
(1)

-
"у N~
(1)~
(1)

,\
:s:

; '"t -~
N
О
:<
ф

"'.:<
••-••

CuJiN~ 6
Со 10 jesl?

",iД~9.,и.9.i~,q,,:,

$asza:

Angela:

Mami:

Тот:

fapki папо;;
omus
folg
,stne
bbolejs

-iN~5() ,';,
- ':'" ('+ sportach оп! т6wiq?

(

~--.~
.",;.L Karol:

Proszr; kr6tko opisac jakis рорu/аrпу
spart (пр. lюkеi ieпis, bejsbo/. ,,),

POWТORZENIE (_С _

.............................. uszkielerowie" 10 dobra powiesc. (3)
• • • •

- , -

Irzydziescl jedE!n

.,

. ,-
W Austril mieszkai

W Finlandl mieszkaj'l

W Niemczech mieszkaj'l

W Rosji ieszkaj'l

W Korei mieszkaj'l

Na Slowacji mieszkaj'l

•

Рос.\<\\)sp611)\\ sil) \'j\ko ..•....•..•......mi\\u\y, (2)

Prosz~ .,.ё, .•.••.•.... kawy i ..•,..•.,•. ,.,..• ciaslka. '2,2)
~'_.-."';"'.'-""."':-

Moja prabapcia mtala tylko ,...,.dzieci,(2)

Na ekran~.~.<:~~m~'1.,'"'''''''''''''' nowe filту,(~}
$'1 а;; ..,: : kandydaci па 10 slanowisko:(4)
P.romocj~?:,.;!':: ..:.:... PtYtyW cenie jednej! (2) .

dll'aj st"d"пci. Щ = dw6c/, st"deпt6w jesl



oszczQdny, sprytny, solidny, zarozumiafy, skromny, polegac па, odgadnC\c

.-.../ nowe sfowa

odpowiedzialny tI, punktualny, systematyczny, nerwowy,
tolerancyjny, bezczelny, cierpliwy, niesmiafy

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

Ktos, z kim тozesz о wszystkim
porozmawiac. Jest otwarty
i pr6buje zrozumiec innych.

Ь' t соKtos, kto zawsze ro .1 о
.' Osoba sO\Idna,pOWlnlen. .

kt6rej mozna po\egac.

~.~ .. {),(jp.9.w.i !?,ф,i Q.~.~Y·········..................................

Osoba, ktбrq tatwo
zdenerwowac.

Ktos, dla kogo duzyт
streseт jest spotkanie
z оЬсут; /udiтi. Ktos,
kto boi si~ nowych sytuacji.

Q) КYOS, К060 LUBIE
,

CuJiez~l
ProSZf?dopasowac sfowa do de(iпicji.

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

Nif, _ Jif JP'tlxtIo!<owof,!
МЩZll656 орaиowщ!
мщzll zo.dwwof, 4pok§!

,

CuJiez~ 2
Jak тys/isz, jacy оп; Sq?

Q
c:n
Q~

ktos, kto

Jak bшlоwас definieje

Osoba bardzo arogancka,
dla ktбгеj stowo "kultura"
nie istnieje.

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

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

Cztowiek, ktбrу jest dobrze
zorganizowany. Robi ~szys~ko
w odpowiednim czaSle, а nle .
zostawia nic па ostatniq chwll~.

............................................ С towiek ktбгеgо podstawoWQ

Z ' .' Trudno
cechq jest spOKOj. -

., go z гбwпоwаgl .

••••

wуtщсlс wany
Jest zawsze ?рапо umie czekac.

. ...! . 'wazn1e}sze -
• •. I со па}

...........................................................
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Czfowiek saтo/ubпy - to osoba, kt6ry mysli

tylko о sobie.

."~\
~ Rozrzиtпy - to kt05, kt6ry wydaje
, za duzo pieni~dzy.Czfowiek goscinпy - to cztowiek,~dom

jest otwarty dla iппусh .

..~~~~:~~;jC;;;:~i~JJt9~~%"::;:g~(·...····

СwiNeиie 5
ProsZIi skorlgo~faC de(iпicje

SkilPY- to kog05, kto bardzo nie lubi
wydawac pieni~dzy.

с
о~
u

"

Czfowiek rodziппy - to cztowiek
dla kogo najwazniejsi Sёl jego bIi~cy.

Szczery - to kt05, kt6ry zawsze m6wi prawd~

PrOSZf} wybrac dowo/пe SloviO izdefiпicv/i1C tak, Ьу iппi тog/i je odgаdПi1с.

I uprzejmy v, oszczQdny, spontaniczny, zdyscyplinowany, I
towarzyski, ambitny, gadatliwy, spokojny, sprytny

.............................. polegac
Ktиs,

ТОМ Osoba, ..
т(Jzna dyskutowaC .. пk:nс

teтaty , od kogc

тozna sir duzo пauczyc.

bm·Т"? .~~
1 •..•••••••

Со Aпge/a rn6wi о s'Noich zпajoтych?

МАМ'

Ktos, !гto zo",sze ",6wi, рАОsц, dzir-kиJf. р)zерЮSzО".
Osobo, !гt6ю jest ",ifo i iшitllюi.о.

tгzydziesci cztery
downlo~d this book from ._polish.8U

~ ..

JAVIER Кtos,
zарrаszщq



Studenci Angeli zawsze dotitd byli:
=:J sympatyczni::J antypatyczni
::Jniemili ::

3
".
'<
n

"

Q) SYMPATYCZNI
[ZY OKROPNI!

Studenci Angeli 5С}:
О niezorganizowani
О niezdyscyplinowani
О nieprzygotowani

" Angeta uwaza,
ze studenci:
О nie znoszq jej
О cierpiq
О lubiqjq

Cz.eтujestes taka РГZУУЩ:ЫОllа? со siC dzic}c?
То lL'szystkQprzez тoich studeпtQu. Sq olmJpni!
Со [у т6wisz? Рпейа zawsze lubilas uczyt!
Tak, а/е teraz тат takqfatalпq иru~. Са ludzie sq ро pmstu bezпadziejni!
Nie uczq siC! Рrzусhоdщ nieprzygotowani, па lekcjach sq leniwi i bezтyslni,
а dQ tego wieczпie niepиnktиalni. NiesLety bywajq /ez Шсита.
Тураше Ilastolatki. Jesteт pewпa, ie тпie пie cierpiq!
Nie powillпas la/1.тyslec. Оп! sq ро prostи bardzo тladzi. ТО пormalпe, ie пic
'111 si~ I/теcl/ce. W dodatku шац kurs jesl p6i.пo wieczorem i товц Ьус Z1Щ?czeni.
Jesteт przeJlOuany, ].е пie chcq Ьус aтoganccy - iт si{:'решпте wydaje, ie Щ dowcipni.
Moie тasz racj~. Chyba troch{:' przesadz.aт. То dlatego, ie тoi sll1denci zwykle byli
bardzo dobтzy - ртacowici, zdol11.i, zтotywowa11.i, а przede wszystkiт тili.
Апуеш! Glowa ай g6ry.' Jestes §шiеtпq пauczycielkq. Zobaczysz, ze с! п.owijcszcze
bfdq zadowoleni i jeszcze bfdzieclc si{:'dobrze ЬашiС.

Kurs jest:
:]wczesnie
:J ро poludniu
Owieclorem

Angela та:
О idealnq gru~
D optymalnCj, grup\!
О falalnq grup~

CwiNeJUR,l~
;;. ~~ posfuchac. со pasUje?

Апое1аjest: з
О zadowolona
:EJ przygnt:biona
:=Jlm~zona

\"itajcie moi dтodzy! ]ui.jesteт. . lti1lNЩ;~
о,Mami! ]estes Ьагаzo podekscylou'aпa. Со Sl{:' stalo?
\VYQbraicie sobie, i.e па wernisai.u JЮZllаlаm pnesyтpatycznq stиdentkf P\VSJ:
u'laSciwie }ui aktorkf, ьо od пiedawпa ита w tсаtпе. 1 wiccic со - u'YClqgnr1a тnic
па рrБЬ" spektaklи.
Moina tak ро prostи ist do leatrn i obejrzet рюЬс?
Chyba те, ale шеszlат z 1iiq i IIie bylo ргоbiет6ш
Pozllalaт mll6stwo sympatyczпych lиdzi.
ZIIOWU aktorzy? Jak ci dwaj Belgawie?
Tak, ale tym razeт to пie jacys pocz.qtkиjqcy stиdrnci, tylko
pтawdziwi artysci.
Нт, arty,<ci. То chyba dosc sпоЫstусше srodowisko.
Wprost przeciwnie! Ja te]. zawsz.e иwaia/am, i.e oni wszyscy Slj zaтozитiali,
Ьо т.yslq, и sq !epsi od z"UJykiych Iи.dzi. Ale ci Slj zupelnie '11.11.'- оtшатci,
seтdecz11.i,s.ltтoт11.i.Naprawd{:' taey inteтesиjqcy i иroczy.
No, по/ Yy/ko si{! "ie шkochаj.' -
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k Ii су
9 С dzy
r Ii rzy

су = су
czy = czy
dzy = dzy
'у = 'у

-у

Czyj? .............•..•.•..•.••..

Го sq атоуаnс chlopcy.
То sq dro przyjaciele.
То SlI dob /"dzie.
То sq оЬс lшlziе.
Тоsq.urocz тriczyiпi.
То .'Щ cudz pracownicy.
То sq Ihviez adepci.

nasz ••.................
wasz ••

m6j ••...........................
!w6j ••

zm~cz!!.ni

оlгл.ориl
beznadziejni

mlodzi

росщtkuj'lСУ

uroczy

.. ,"" ..,', .

CI••...................... .,', ,", .

.. .

JACY?

sz С si
ch Ii s;
st Ii 5С;

опу Ii еп;
oly Ii eli

rodzaj тt;skoosobowy

То5Ц lep иczпiowie.
То 5ц, glll ptLcjenci.
"10sq baтczy ~;portowcy.
'IЬ sq. 'ZadowolfJl kи:rsaпc-i.
То sq wes!,/ Wlosi.

Kt6ry? ..•......................•.•.•.

(еп

tamten

pierwszy

drugi

i

niepunktualny
leniwy

pracowity

okropny

interesuj'lcy

1.pojedyncza 1.mnoga alternacje

lepszy
arogancki

drogi
dobry

mify

ч:..•

~ , .

~ " .
••.........................

t Ii с;
d Ii dzi
I Ii 1;

То sq p"nhtиa/n fachowcy.
То5Ц leniw p'racowlliCtJ.

То sq gru.b (aceci.
То sq pracowi stlldenci.
То sq.тlo ltldzie.
Тоsq тi profe~orowie.

MIANOWNIK КТО? СО? '•• ;;.

Jaki? .

cierpliwy
niesmia!y ••

stary

taki

Prosz~dopisac liczbe тпogij.

I

,

СW;j'ДW 2
Prosz~uzupelпic.
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о
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u

'"....,

с:
N
u)

'"~-u)
""сп

С'о.

с:
с.
о••
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•••u
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Е
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4
-а czbf тпogq

nauczyciel jest dobry?

.'!.С;Ш~9~!~k.!1IJ."r!9.t!.'?9(l...
ennikarz jest kompetentny i niezalei:ny.

_ Francuz jest wysoki i elegancki.

ES wasz nowy kolega?

Dlaczego nasz syn jest taki szczupty?

в ТО jest mtody i utalentowany pisarz.

ek па fotografii Ьу' chudy, stary i siwy. 9 Оп jest troch~ chory i zm~czony.

wyZSzy, grubszy, ale stabszy.

czbe POjedyпCZq.

-- -Е-:апе SCIbardzo dobrzy.
- _ 7у byli pierwsi па mecie.

='aJomi S(j, towarzyscy.

: .:JC.lе S'I bardzo ubodzy.
_, panowie sCI tli i niezadowoleni? •

= artysci SCI interesujClcy?

_ 54 drudzy czy trzeci w kolejce?

сtщuгdzy SCIdoskonali.

LZty;тпogq.

1" Taki duZy, а taki gtupi!

сп
'<
3...
~,

brat

dziecko - :::Ф;/iГ:
r~ka

oko

ucho

ksiCldz

imie
zwierz~

ksiёlze

:гv.iEl п .с
: е /асу оп! 54? Prosze posfuchac I uzupe/пic (аЬе/е·-'-~------ --.llod~stu~ le~zy~ty~

Q) JA(YSA
(1 WDZIE!

®~---
,0 _

ш__ •

-
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Pгoszr; uzupelпic /itery, а пastr;pпie odpowiedziec па pytaпia .

Uwaga!
Niekt6re przyтiotпiki pelпiq w zdaпiu fuпkcj~
podтiotu. Odpowiadajq wtedy па pytaпie: Kto?

2.

З.

4.

1.

. dwajbezdomn-
._-_ --- ~-' wczora) ztowani=.~ :.=:"::::.:"-::.=...= ':::.о===.=2~§?~ zostali ares

=f~;:=·Ь=;d~-.w~iеУiplacic ~!~~~-:\l ОWINNl
za szpitalne ]еdzешеora~ s::::=:-- CZY BEZDZl~TN_:ODATKl?

SftClit'_-- PLACIC WYZSZ~ __c=~~'§i~
5pl'''n ltO\\l\ei_ t'ftlO DOuB'ti~W-"оОА S'til\iC \ =~§~ ~§.~..i~~,. кОМ, ~pU '" ~ ="=";:: -:.::..=; ~.:=-"'" ~--
obfaboia~.\t~~~~:;.J~~tОц 'I\iCt. 'O",(Wit _ ~~~~~~~=ii-!..
~:::г::;--"""~~;=:"=~-::-· pracowi_-

CZ'j \ud~_ - szanse, ieb'j. ..~\pksze _.~"", .m а}~ " 't - ...-:~-'-;:;";=~"'. '

t . ---==-:§ ~§§~~ \~~ ~~~.=.= :=;:;-::--"= ===.:E~::~:==
Kto nie musi si~ juz martwic? .......!j$,t........ - :,.="". :::if.:.~~'~~тN~B-Ifr}~-~ОGLl

NAJLE - TUDlOWACNAKto zostat aresztowany? BEZPLATNIE S RANIC1).
Kto b~dzie musiaf pfacic UN.IWERSyТ~CH ZA G ,
za szpitalne jedzenie? JESLl ,...

Kto powinien pfacic wyzsze
podatki? , , , , .

С'.
Ф

с
О

>-
u
(Ij....,

Pгoszr; pogrupowac zdaпia.
Кto tojest?

. ?дН..t~ ..~;q$.~.~ ..4!:PQ.!: ..GP.$. cj:9.f?~.f!:gp: .
1. Czy to naprawd~ taki zfy czfowiek? (/
2. Zfy tez czasem zrobi cos dobrego. (/
з. Chory byf bardzo sfaby.
4. Piotr jest chory.
5. Bezdomni ludzie potrzebujq ротосу innych.
6. Bezdomni cz~sto przychodzq tu па misk~ zupy.
7. Znajomy lekarz poradzif mi, zeby

brac to lekarstwo.
8. M6j znajomy jest bardzo goscinny.
9 Bogaci zwykle potrafiq oszcz~dzac.
10. Ci ludzie Sq bardzo bogaci.
11. Zdrowy nie zrozumie chorego.
12. Czy wasz syn jest juz zdrowy?
13 То jest оЬсу czfowiek, nie mozesz m6wic

mu wszystkiego.
14. ОЬсу zn6w atakujq!

Jaki опjest?

38 trzydziesci osiem
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-"о па:

::.ro Iпа:

- ~O na~

Со "obisz? Piszesz maile?
Nie, szulшт ezegos w lnteтпeeie.
Ja tei musZf poszukac iпfuппаеji па lekej" czy moglabys mi ротае?
Oczywiseie. Czego potтzebujesz?
1~/h/"macjiо systemie edukacyjпy/"п w Polsce.
Zawsze, kiedy chcesz, moiesz koтzysta{ z mojego /штриtет. Pokair ei
wszуstlш od poczqtku. Zeby sir zo.logrтшaf,musisz wpi.,ac иiytkowпika:
"Kт'oliпa" ihaslo: "Karolka". Zapa1пiftasz?
MYI!lr, ,е tak.
W domujest шpтzewodawy inteтпet, wire nie musisz niczego podlqezac.
Na pиlpicie, w lе"Шутgamym rogu jest iktтka lnteтпet Expluп'l" i obol,
Mozilla Fi/"ejux.Кt6гц przegЩdaтц wolisz?
Wszystku jednu, uiywam Leji tej, tylko ш polskiej шcrsji tujest tтoehrskomplikowane.
Dob/"ze,systeт edukacji ш Potsce, тату 847000 wynik6w, moiesz kliknqc
па pie/"wszy link. О tutaj je,t fajny schemaL.
Swietny! Takiego poLтzehujr.
Czy eheesz zo.pisaf go па dyskи, ezy wydтиkrтшас?
Mozc zapisac.
W ta/,im razie zo.znacz tekst z ubrazkieт, skopiиj, а nastwnie wklej do nowego
dokитeпtи tekstrтшеgо.
Mumeпt. Dubгze, ,е ehoeiai тепи w edytoтze tekstи та takie ,ате ilшпl,i

jak w wcr'ji japUliskiej. Gоtrтше!
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Ctr + С

pulpit, haslo, wydrukowac V. uiytkownik, link,
bezprzewodowy, wkleic, zaznaczyc, dysk

Prosz" poczekac, zaraz panu IAJ!1.Ф.u.~IfiI(, ten dokument.
2. Czy mozesz т; wyslac do lej slrony inlernetowej?
3 Gdzie zapisac ten lekst - па czy па ?
4 Niestely, lutaj nie та internetu.
, Czy pami~tasz do tego komputera?
". Prosz~ ten teksl, а nast~pnie go skopiowac.
7 Na tym komputerze Sq zalogowani trzej .
8. Мат; skopiowala schemal, а polem .

go do swojego dokumenlu.

СиJ~4
Prosz~uzupelпic.

~ с{Сtг+z<vс-,-
;:JCtr + Х I

Ctr + V '";)
Г -.-
ICtr + А

Ctr + Р

~su!e?
Kiedy Angela chce sprawdzic poczt~ elektronicznq, musi otworzyc / odebrac program pocztowy.
Kiedy Iwona pisze cwiczenie, musi USUПqС! zapisac dokument.
Kiedy Javier potrzebuje labeli z Internetu w wersji papierowej, musi jq skорюwас / wydrиkowac.
Kiedy Мат; chce uzywac kompulera, musi go wlqczyc / wylqczyc.
Kiedy Sylwia polrzebuje со!; skopiowac, musi 10 najpierw wyslac / zazпaC7Yc.
Kiedy Ania jest zm~czona i konczy prac~, musi zатkПijС! zapisac laptop.
Kiedy Anela planuje uzywac tego samego fragmenlu lekslu wi~cej niz raz, musi
go skopiowac / СО{ПqС,а potem WYC/qC! wkleic.

-- ~s.:~f)Ofqczycaпtoпiтy.

:~ 6rz wylqcZ
5 .j"'- wyloguj si"

З:> sz,; o;a~ wklej
з oguj si" odbierz

qCZ zamknij
nij usun

:: -е pofqczyc.

C!J+S

~6
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tj{ КAROLКAROLINA

,. Czy 10dobrze, kiedy nauczyciel
jesl wymagajqcy?

6. Со sqdzisz о mundurkach w szkole?
J Czy jesl w Iwoim kraju laka Iradycja

jak sludni6wka?

••••••Р.9.й/?~j;ii!J~i.:.·:.·········

СЕСНУ CHARAKTERU

ULUBIONE PRZEDMI01Y..........................................................
ULUBIONA NAUCZYCIELКA............................................
ZAINTERESOWANIA

PROFIL KLASY

=-:s:~ odpowic(izie{ па pylaпia,

Czy dzieci powinny chodzic do przedszkola?
Czy masz dobre wspomnienia ze szkoly?
Jakie byly Iwoje ulubione przedmioly?
Czy chodziles па wagary?

cNeиJR; 4 r.) С''',;.,,

.:. $Z{' posfuchac dia/ogи i иzиpefпi(; /alJef{!.

'"N
""Q-'"
'"-с:
с.

'"

...",,~.-

aтi:

ami:

aml:

aтi:

'ami:

.~ami:

-<'arolina:
N>rol:

Karol:

КаroНпа:

fo<гro!ina:

Karolina:
!<вгоl:

Кarolina:

"<arolina:

t\arolina:

Karolina:

.;:...~SZ~postuchac( dia/ogu jeszcze raz i uzиpefпic LeAsl.

Karoliпa, czy ty chodzisz do ....eic~u./I( og61пoksztalcцcego czy profi·lowaпego?
Do og6lпiaka, do Piqtki - to liccum w Krakowie.
Napтawd~?
No, jcst jcszczc jedпo пiezlc, ale tam chodzq ,ате Iшjuпу, wiesz tacy, со tylko
si{: uczq i uczq i swiata poza пic widzц.
Aha, а w jakiej klasie jesteS?
W - lтiwersyteckicj.
Uпiwersytcckiej? Со to zпaczy?
Мату lekcje matematyki ifizyki z пauczycielami z Uпiwersytetu.Jagielloпskiega,
а сц.<с тату пie w szkole, tylko па u.пiwersytecie, Jak studeпci.
То musi IщсIаjпе, а КатаlLezjesL w Lejklasie?
Karal, пigdy w zyciu! OпjesL za , а w u.пiwersyLeckiej пap1'aw(l~ t.rzeha si~ 11С2уС.
OпjesL w humaпistyczпej - tam wystaTczy, zejest iпtеl-i,qепLпу i .
M6wicie о mпie? Mami, пie sl11chajmajej . siosLry! Wyhralem .
humaпisLyczпy, Ьо kacham histOTi~sLaтozyLпqi literatuT~.
Cha, chal 1 I mozejes2cze lасiщ lисhаsz, со?
No, пie ,а haTdza, ale za Lоhardzo luhi~ paпiq ud laciпy, Ьо пigdy пie daje zadaii damawych.
.тапajhaTdziej lиЫ~ paпiq odjizyki,jest haTdzo , ale ,wietпie u.czy.
Poza tym fizyka tu maje dтugie hohhy, шта, ро jotograjii.
Ajakie luhicie пajhaTdziej?
.таoczywiscie[izyk~ i his2paпski.
.таLе: hiszpaпski i histOTi~.

:opasujc?
Klasa Karoliny ze Karol jesl leniwy.
Karolina m6wi, hislori~ slarozylnq i lileralur~.
Karol jesl oczylany, 10 znaczy, jesl wymagajqca, ale swieln;e uczy.
Piijlka Ьо nie daje zadari domowych.
Karol uwielbia------~.- 10 bardzo dobre liceum og6lnokszlatcqce.
Karollubi paniq od laciny, fizyk~ i hiszpariski.
Рап; od fizyki та cz~sc zaj~c па uniwersylecie.
Karolina lubi ze przeczylal duzo ksiqzek.
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о tradycja rodzinna О praktyczny zaw6d О рrеsШоwу zaw6d

О dobrze О zle О slabo
О techniczne О ekonomiczne О informatyczne
О uniwersytet jest lepszy О politechnika jest lepsza О 'о i to та dobre strony
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ZENIE

( dziennikarstwo )

о przysz!osciq

О administracj~
О studia doktoranckie

о korespondencj~

)) (

~ turystyk~

о praCq w biurze

О prawo

О magisterium

1. Samo (Ьуе) па kursie
nie wystarczy, zeby m6wic ро polsku!

В. . ..••••••......•••••••••••••••..•.. (odrabiae) zadar\
i (pow/arzae) nowych
sl6wek jest tez wazne .

9 (sprz~/ac) zajmuje т;
w kazdq sobot~ duzo czasu.

10 (pJC) alkoholu w miejscach
pubIicznych jest zakazane .

11 •...•••••••••••••••••••••••••••••••••••• (komeпlowac) ludzi
to brzydki zwyczaj.

.~ "Cz~ste (туе) skraca zycie."

( ) ( ) (matematYka)
------

( zarzqdzanie )

(
(j~zyki оЬсе )

(~--)

о zainteresowaniami

О ekonomi~
О licencjat

о administracj~

( stosunki mi~dzynarodowe )

СzfJtaиiе . I Ь·•••••••• ;;1 •.........•••..• (czy/ae) 'о mOJau u юпа
rozrywka.
................................. (Pa/ie) jest niezdrowe.
Angela uwielbia (p/sae)

SMS·6w.
............................ (ma/owac) 'о pasja Mami.
................................. (m6wie) ро polsku jest
bardzo trudne.
................................... (uprawiae) sportu jest
wazne dla zdrowia.

·iNeяie, 5
::.; апо studiowac 1 d/aczcgo?

: archeolog ia )

)

iNeяit 4 п
=- SZ~ posfuchac i zazпaczyc dobГr1odpowiedi.

Justyna та zamiar
sшdiоwас:
Justyna chce robic со"
zwiqzanego z jej:

'<obert chce studiowac:

'iobert planuje:
::> otr chce studiowac
a'chitektur~, Ьо zaw6d
a'chitekta to:
~rchitekt zarabia:
ш asz planuje studia:
::> otr m6wi, ze:

iNeяie, 3
- ~S:~uzupefпi(: zdan;a.

:
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d05wiadczenie, zakres obowi"zk6w, wY5cig szczur6w, rozw6j zawodowy
nowe stowa

iis\ mo\ywacyjny

pracownik

Q) SZUКANIE
PRA(Y

., ,~"b,~~~~,s.'~,~~,'"k~~,t~,~t"z,,~I,i,~~,tem• : ,~",~~~i~,r~,s","
. .

( 9. opis kwalifikacji i motywacji do ргасу

wyksztatcenie obsluga kompu\era

....................................................................( 7. to, со musi umiec pracownik

znajomo5o j~zyk6w obcych obsluga klien\a

s\anowisko3

wymagania

i З. пр.: mагkеtiпgu, finans6w у)..............................................................

dzia\

CopasUje?

,

СllIiNeиi.e 1

sze!

су

! б, znajomosc program6w komputerowych !

(..!.~:..~~~~.ujew firmie :

со
u
со~
Q.

»
u
••~
а.
ф

с
••

""::>
N

(/J

ZVКA POLSКlEGO
SZKOtA 1~ LOSSA"

"С
kll"Jeрrасоwпik3 .,а

poszlJ • ko sеk,"сt;Jгki
stanoW1S l' [.w (Jzi;-a\c obslLlgl k ,,-,п \:

W maiani.}: wyksZt.tken1e
у Sred.,ie lub wyzsze. h
. mo5t j~zyk6w оЬсус. •

7n.tl~bslugp. kO""pllter;:l.

kл.•••••..-v·'пу prosz,,:
ev or'-IZ list то.,· •-, kot·

przeslac пз adrCSsz у.
pr c.lСiJ@gIOSSЗ·I")1

WiLam Paпiq, PI'OSZfsir kl'6Lko zаРl'еzепtоwщ',
Nazywam sir ]оаппа Szуrплfzslш, uiedawno ukofzczylam
sl,иdia па UniwcTsytccic Ekonoтicznyт, rta '?ieTun/{u
MaTketing i Zaтzqdzanie,
Czy та pani ja!<ie"do§Wiaticzenie zawoduwe?
Tak, juz w czasie studi6ш podj~lam PI'U"~па p6t etatи
w polsko - hiszpafzskiej jiппiе,
Czyт zajmowala sir ta fil'1na i со пaleiato do pani obotuiqzlWw?
То byla fiппa haпdlowa, па LтпiasLja bytam odpowiedzilLlna za рта-
wadzenie korespиndencji, wystawianie faktиT i oтganizacj~ Ыита,
]aki"h арlikаф Iштрu.terоwусl! pani uzywata?
Pa!<ieluОреп Office, рпеdе wszystkim edytoTa tekstu i агlшsza kаUшlасуjпеgо,
Na "О dzieп 11O/'zysLatamz pTOgтmU pocztowego Outlook i рпеgl'ldатсk
inLeTnetowycl! Fil'eFoxi lлtетлеt Ехр/.отеl',
Czy potrafi ралi pisaf Ьеzwzтоkишо?
u,k,
Dlaczego LeTazszuka paпi nowej ртасу?
Poniewaz popl'zednia jil'1na uie moze mi zapewпic р1'асу па caty etat, а ja тиsц si{1
usaтodzielпi6 i zaгamac ла swoje utгzутапiе, kt6l'e, ja!<pafzsLwowiecie, uie jest teтz Laпie,
Rozumiem, Proszr пат powiedzie(;,ja!<iejrzy!<i оЬсе paJzi ша?
M6wir biegle 1'0 Iziszpaпsku., znат baJ'dzo dоЬпе angielsl,i i роdsLашу uieтieckiego,
]est pani jednq z wielu kaudydatek па to sl.anпwisko, ]lLk лаs pani р/'zеlшпа, ,е jesL paпi
пajlepsza?
]eslem odpowiedzialna i dпhпе ZОl'gалizowапа, szyhko si~исц, jesterп. о"пЬц оtшт'Щ
i umiem pтacowaf w zespole,
Dzirkujeтy paпi za sроt./шпiе, skontaktujemy sir z paпiq Lekfoni"znie w najblizszyrп. czasie,

Kandydalk":

Tomasz:
К"ПlJУltаtkа:

Tomasz:
Kandydatka:

Tomasz:
Kandydalka:

Teresa:
Kandydatka:

ТегеБа:
Kandydatka:
ТотаS7:

Teresa:
Kandydatka:
Teresa:
Kandydatka:

Tomasz:
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Czesc Stary!
Pytasz, со s'ychac? Lepiej пiе pytaj! Мат juz dosc tej ргасу! Rzucam to wszystko
w diably! ОК., wiem, со powiesz: dobrze zarabiam, со kwarta' dostaj~ premi~,
тат s'uzbowego laptopa, karnet па sitowni~ i dobгe ubezpieczenie, ale tak nie
mozna zyc! Niby wzi~ta prestizowa firma, а traktujq cz'owieka jak niewolnika!
Ciqgle musz~ zostawac ро godzinach - а raczej ро nocach. Atmosfera w biurze
fatalna, szef tylko si~ wscieka. Zero kolezenskich stosunk6w, kazdy tylko patгzy,
jak wyciqc jakis пumег. Dla wszystkich паjwаzпiеjszа kasa i karieгa - prawdziwy
wyscig szczur6w! Chciatbym z Tobq pogadac. Moze skoczymy gdzies па piwo?

Usufl

Edyta Szo!drzynska
Akademia Ekonomlczna.'
Finanse iRachu~kOwo~C
5 lat I gt6wna kSI~9owa I
firma ustugowo-hand\owa
komputer: obstuga

k· owychprogram6w s,~g . I k" +++
.", ang1e S I
J~zykl. niemiecki++

wtoski +
odpowiedzialna,
solidna

,

СwiNeяiel
PrOSI~ przedyskutowac zale/y Iwady ргасу Ryska.

Jerzy Кис .
ini.ynier I РоlitесhПlkа
3 lata I
przedsi~biorstwo
budowlane
komputer: systemy
operacyjne: MS Windows,
Linux
i~zyki:niemiec~i+++

angielskl +
operatywny, ambitny, pomystowy

AnulujZap!sz

Od: r.krynski@interia.pl

Do: andrzej.sokolowski@poczta.pl

Jolanta tapiriska
matura I technikum
odzie.zowe
2 lata / sklep
1 rok / firma
produkcyjna /
kontroler jakosci

komputer: podstawy
j~zyki: angielski + /-
punktualna, pracowita,
uczciwa

Wys"j

Кор!•• do:

ukryta kopia do;

Temat: Re: со s'ychac?

СwiNeяie 6
Prosz~ przedysku/owac w grupie, kto b~dzie пaj/epszyт
kaпdydateт па sfaпowisko sekrefarki.

• Nowa wiadomosc »

D Odebrane (25)

~ Kopie robocze

./ Wys'ane

Х Spam(56)

О Kosz

.-, Ыиго (107)

VJ do za'atwienia
V"""J kHencl

D konkuгsy

h projekty

Ь wazne
~ znajomi

Q) МАМ JUZ DOS(!
СНСЕ ZMIENIC PRACE!

СwiNeяie 7
Ргоsц ulozyc preLeпtacje.

Е
N

•••u
'"~со
.у

t:
Ф

•••u
'"~
Il.

•••u
.s:
U

Е
со

::Е

Pozdгawiam
Rysiek

§о•••а "'{' Przeg!Q.daJ

,

СwiNeяie 2 , (";L
PrOSZf; U{XJГ7ijdkоwас odpowiedi Aпdrzeja, а пasfcpтe posfuchac i skoпfr%wac .

............................................................................................................................................................................................................................,-----_._-------------------------------------_ ..

Czesc Rysiek' .. . ,
парisаiеs 'е Dobrze, mnie do P..9.i?/!-?;~i .. ;;"1'.;. Ф..Жf!(~ . .иr!-(J{:~{]Jе,;;; .
w zyc Nie takim mozesz stresie ...........................................................•..........•..•.................... !
z procentach si~ w Zgadzam stu Tob1l ...........................................................•...•......................

I si~ W liczy niz со'; kariera wi~cej zyciu pieni1ldze i '
I spotkac, Musimy si~ sobot~ Ьус w moze ?

juz Czy Апi1l rozmawiale'; z, pгac~ chcesz zmienic ,е 7 i

[x~~~~::OO"'w"'''''mO~:'I)
4 8 czlerdziesci osiem

dOWllload thi5 book from g.polish.eu
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Мат Ilпdziеjr, ze brdr тogl pelпiej zаргеzспtОШQСswojq osobr podczas Dsobistego
spotkan;a.

w koпtaktacl1 z klielltaтi sprawdzaт si? jakи osoba ohvarta i шпiеjqса radziC sobie
z trиdпyтi do гоzшiqzапiа proЫeтaтi. Мат doswiadczeпie w kiегошапill zespoleт.

Krak6u'02-07-20'12

3D-arc1litekci sp. z 0.0.

,,1. Kalwaryjska ] 7
3]-038 Krak6w

Сwi.ezeиie, 2 "О с,
Pr05Z~ upoГZqdkowac /i5/ mo/ywacyjпy RY5zarda.

Ryszard Kryl1Ski
,,1. М;оdаша 6/12
]]-031 Krak6w
lel. 060728 1830

Moja lOiedzapoparta jest lOieloletlliqpraktykq. W czasie mojej kar;ery zawodolOej
ргасошаletп zагошrю przy projektowтliи budy"k6w, jak j araпzacji wllrtrz тieszkтl,
doтow jedпorodziт1ycI/ ога! ЫuгоwсОш. Мат r6wпiei bogate dО5шiасlсzепiе
1:0projektozvaпiи ogrod6w i tZIQ. та/е) arcJlitekfиry.

W zloiqzkи z ogloszel1ieт, kt6re иkazalo sir lU d11iu 01.07.201111-а stroпie il1tertletowej
lJЛlЛv.агсJlitеkсi.рJ, cJlcialbyт zaprop011owai 5WOjq kтldydatllr~ на stal1owisko g16wпego
projektaпta ш Paпshva jirтie. SqdZf, ie spelпiaт wszystkie stащiапе przez Рт1stша
ftпll~шутаgапiа.

о

'"u
'"~ оCL

<л,.,
О~

о
u,.,

'N О

[2]

о
Wiеrц. ze w Pтlshva jjrтie b~d~т6g1 zrealizowac 10 реl1l; S1Ооjе hv6rcze таi/i1ОоSсi.

Szaпowпi Pтlshvo!
z ращаzа1iiет
Ryszard Kry/lsk;

,

СwiNeиie 3
Prosz~ ulozyc d/a/og pomi~dzy RY5zardeт,
а sze{em Лгту ЗD-агсhi/еkсi.

,

Сwi.ezeиie, 5 ,,'С,
Pr05Zfj pogrupowa( slowa.

DAC PRAC~: .

i. PRZEDSI~BIORSТWO:

..... , ,.., .

bUdowlane, doswiadczenie, handlowa,
honorarium "', kompulerowa, kwalifikacje,
pensja, produkcyjne, zarobki, zalrudnic. . ,
przYJilCnowego pracownika, reklamowa,
umiej~lnosci, uslugowa, wynagrodzenie. ,
znaJomosc czegos, przyjilC па slanowisko

/{оиолалiuмPIENIADZE:

FIRMA: '.

Rysiek: Witaj Aniu! Moiesz т; .... 1
Dostaleт lf pl'aCfl

Ania: То wspaпiale! Wiedzialaт,,е jestCli пajlepszy 1

Ryslek: Chyba Jaktyczпie dоЬпе wypadleт
па l'ozтowie, Ьо .
niezle waгunki za/l'udnienia i со
najwai.пiej!ize: w .
о pracf тат za.gwaranLowaпe
wifcej .. nii dolqdl

Ania: Faпtastyczпa . !
Wirc dоlщ<1pojedzieтy па wаlшсjе?
Zawsze тaгzylaт о Madel'zc!

СWi.ezeиie, 4 (";\
Proszr;posluchae ; uzupefпic.

: PRACOWNIK МА:':

50 pi~tdziesiqt
download this book trom c·polish.8U
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Q) PROSZE О KILКA StOW:".

..роJtо.ZJ'tа.W(QJ~!10ЩIt!! ..ер. ~ofJ.{.'sz..v!. f<:.Jr.a.~o.U!.{e.9.z.~ntoi~z.. ?{~

.р!,?//ЩtQ.li!i~ .
Nazywam sif Аппа Siedlaeze'" UTo<1zilamsir w Niemezeeh, ale тат
poL,kie kOTzenie. То znaezy m6j tata ijego Todzina pocho<1zq,е Slqs/щ
ale ецйс z nieh wyemigTowa/a ,а zaehodni'l gTanicr w latach
oSieт<1ziesiqtyc/,. Nie ut1'zyrnywablmy kontakt6w, nie odwie<1zalismy
1'olski w wakaeje, anija, ап" moja siostTa nie m6wilySтy ро polskujako
dzieci. Nie wieт dok/adnie <1laczego,Ьо tata nie ehee ze тп'l о tym
тzтawiac.

• А rodzina ze slrony Iwojej тату?
• А propos uniwersyletu: со chcialabys studiowac?
• Odtwarzacz?
• Bardzo jeslem ciekawa: czy mialas ргоЫету z powodu swojego nazwiska?
• Porozmawiajmy о 'ут, со robisz w Krakowie. Czy mozesz si~ przedstawic':? fI
• Czy mozesz powiedziec, jakie masz plany па najbIizszy czas?
• Czy mog~ zapy!ac, jak с; idzie nauka polskiego?
• А со sprawilo, <е zainleresowalas si~ Polskq i j~zykiem polskim? Szukalas

swojego т iejsca па ziem i?

СwiNeиif, 1 , п
Со pasuje?

korzenie, ulrzymywac / ulrzymac konlakly, pochodzic, przodek, facel, przyzwyczajac siQ /
przyzwyczaic siQ, siec, schylac siQ / schylic siQ, siQgac / siQgn<\c, zamieszanie

Е
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о
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Pochodzi z Niemiec, z Вашат;;. 1\1'1тiеszlшту па р6/nосу, шirс nie spotykalilimy sif ,а czrsto, zшуЫе
11а11.1·odzinae/,babci. Niestety, 0<1 kilku {а! ehoTuje па Alzheimerи. Moiп" рошiсt1ziсс, zcпicwiele wiem
о sшоiсh przodkach. 1'roszr о п"strpne pytanie.

"1\1ia/a.oi"?}а je caly czas тат! Kai<1yje wуташiа inaezej, zашszе тиsц spraw<1zac,ezy dobrze
zapisali ... 1\1uszrwyjSc za l1щi za Jaeeta о mniej skотрlikошапут nazwiskи, absolutr<ie! Na szczrscie
imir тат /atwe <10 zapamirtaпia, choeiai w 1'olseewymawia sirje przez dша "п". Na росzqtlш nie
moylam sir ргzуzшусzаiС.

.-
Nikt пie wieTzy ш moj'l·lnotywac.if, ale to z рошоdu ... m11zyki. Zа/UJсlш/аm sir ро 1'rost11!Sluсlшlат
tylko polsl,iej muzyki, el!odzilam па k011.ee,·ty,а potem chcialam zTozumiec, о czym Sрiешаjq.
1'r6bowa/aт ,ата, pyta/am о T6ine s/оша ojca, szuka/am ш sieei, ale [о па nic. l'оstuпuшilат wirc
zapisac sir па killтtуgudпiоwу kUTSjrzуkошу. Rodzice sir zgodzili па m6j pohyttutaj, па szczrscie

52 pi~cdziesjql dwa
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przeprowadzic wywiad

udzielic wywiadu

odm6wic udzielenia
wywiadu

./'" prasowy
_ radiowy

--- telewizyjny
~ rzeka

WYWIAD

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

.................... ?
~lie8tety, 8lиwи "wеtсгупаrlш" nie istnieje ...

Witam paniq ?
Jesleт dziennikaTkq, ртасuй jako wolny stпеlес dla T6inych gazet.
....................... . ?
"Wolny strzelec" to osoha, kt6ra nie та nigdzie elatu, pTacujc па ш/авпу -rackunek,
сцslо dla T6iпych fi:rm czy inSlуtuф .
................. .. ?
Mqja pieTwsza ртаса to lоlшlпа -radiostacja, kt6ra jui пie isfлiеjе. Robilam tam chyba wsz!f.sJ.lш
iwiclc si~ гшuсzу/ат. Potem kolcjпc Tadio, kг61.kа przygoda z tclewizjq -regionalnq, по iпа k01!cU
gazeta og6lпopolska. Dzi5 TOЫ~тМnс TZCCZY,пр. w!fwiady z obcokTajowcami о nasz!fm mie5cic .

................................. ?
Tak, urodzi/am si~ w KTakowic, wla5ciwie wszyscy moi ргzodlшwiе tu mieszkali, а wirc mogr
powiedziee: jesteт KTakowiaпkq z </ziada pradziada .
.......................... ?
lnteresujr si~ роlitуlщ, Jologl·afiq, leatrcт, j~zykami. Uwielbiam golowa';, taпczye, spotykac sir
z ciekaw!fmi ludimi. Pracuj~ tеijаlш wolontariuszka w kospicjum, wirc nie тат ,а duio czasu.
Zw/aszcza ргzу tг6jсс dzicci i dwиch psach!
......................................................................................................................... ?
M6j najtTudniejszy wywiad ... niech p011!y5l~.Chyba kilka lat tcmu z Robertcт dc NiTO.Ву/ат tak
иleneTwowana, ie zapomnialam angielskicgo, ро ргоstи Ыа/а sciaпa. Na >zcZFscicdc NiTOЬу/
cicrpliwy iwyrozumialy, aja ро рiеГWSZ!fтszolm dosz/am do siebie, choc teп stTes pami~lam do dzis .

.................................................................................. ?
M!f.'lr, ге тоglаlщт ртасоwаеjаlш psycholog dziccircy, zawszc bardzo mпie 10iпlercsuwalu.
Albo wеlегупагz.

tata za wszystko p/aci, Ьоja jcstcm ty/ko bicdпq studепtlщ ...

Сwiczeяit 2
о со Ата Sied/aczek pyta dzieппikarkr? Proszr paтirtac о {огтю o{icjafпe/.

Powoli, /{ТО" ро "то/т, poznawa/am pTzypadl<i, I<oniugacjc, struktury, тiаlат тотentу fruslracji
l zlo,~ci"ро со mi {о?". ale teтaz widzr. ze to щiаiо scпs. PrzepTasza.m za m"jq п.iе(;iетрiiwоЙО ()czywiscie
robir wiele h/~d6w, nie pamirtarn пickt6rych s/6w, па przyk/ad 10 с05, со gTa, CD albo мрз ...

.\"0 w/a5пie, dzirl<ujr za ротос, ok1"Opпes/owo.

D:i5 gram w tenisa, potcm тавц zdqiye па haseп, k16TYjcst па dгиgim. Iшfzси miasta, wirc решпiе
:adzwoпir ро taks6w/,~ ... А powaiпic: сzсlшт па o<lpowicdi z uпiwe·rsylelu z Kolonii, czy przyjr/i
тnic па studia. 0,[ legп wszySlko zalciy. Wi~c па тazie сiеsц sir, гс тат czas па swoje pTzyjcmnusci.
Pubyt.ш K,·akтoic (о dla тпic "'11:I1.1щ ale i I"claks!No i ргашiс codziennie jcst jakis Jajпy "опсет!!

Dziепnikатslшо. Moieja teraz zrobir wywiad z paпiq?

pi~cdziesiqt trzy 53



przyk/ad
z tekstu

JI ezReiMeltQ

Е
'"::
'"о::
'"
'"-,

,
CwiNf?Jfie 3 2@',А

Proszf; па podslawie
lekslи uzupefпic
tabelk~ oraz doplsa{
swoje przyklady
w /iczbie pojedyпczej.
Uwaga па przypadekl

ею ...JAK
BIERNIK

chorowac па
czekac па
chodzic па
miee czas па
zdqzyc па
zgadzac si~ па
grac w
wierzyc w
dzi~kowac za
p/acic za
przepraszac za
wyjsc za mqZ za
prosic о
pytac о
dzwonic ро

tw6j przyk/ad
1,poj,

glUjp~,sел.се

tw6j przyk/ad
1. тп.

р[исо, иелlгi

._'.rodzaj пijaki

Jl:'Z~aт te wloski
Wlna.

______ ....1

-е

rodzaj ieпski

Mia/ysmy rasowego psa,
••

k, 9

$Z,CZ, dZ,dz, Z, rz
5, с, i, dz, п, с, 1, J

JAKIE?

7.1шm te pifkn( оЬгаzу.
7.пшп te mil stиdentki.

rodzaj m'/ski
пieosobowy

-ich

-ych

5Z, CZ, dz, dz
z,rz+c

5, с, " di
n + I,J

rodzaj m'/ski
osobowy (J

BIERNIK KOGO? СО'?

,
Сwi.eгeиit 1 ?Ocf;2

Pгosz~ zaтieпic /iczbr: pojedyпczq па /iczbf; rппO[JfJ..

11.. Zпaт tYCll11'" starsz -1' раnбw.

~ JAKICH?

-"
с-ф

.<>
-"'"

~.~,~,t~.~.J~~~Z1~~j~,,~()eei.9.~~i,.
Zwiedzi/em to w/oskie miasto.
••........ ,', ,"", ,', ,", .

Lubi~ tego studenta,
••
Widz~ twoje dziecko .
••

Kocham mojego dziadka,
~ ,"', , , " ,',.

Czytasz szwedzki kryminal?
••............ " ,", ,',. ".""",,.,,"""" ",,?

5 4 pi~cdziesiqt cztery
doV',nload thls book fron1 e-polish.8ll

~ .._.
Kupilam swiezego pomidora.
~ " ,", , , ,", ,', .
Pijecie sok owocowy?
~, .., ,", ,"", ,', .." ," ,',." ,?
Spotkalismy znanego aktora.
••. ,', ,' , .. ,' , ,', .

Otw6rz t~ ksiqzk~!
~ ,', ,',.,', ,' .. " ,', !
Dosta/es urz~dowy Iist?
~ ,",." ,', ,',., ,', " ,',.?
Sprzedalismy egzotycznego ptaka .
~ " ,', , , .. ,", " .



'1

1.

'"3
,

CиJieг~ 4 , (): "',
Prosz~wslawic odpow/edпie przy/mki .

,

СиJ~З
Prosz~ wг6cic do labelki z cz~sci А cw. 3
iuzupelпic pгzyklady w Iiczbie rппogiej.

Kiedys pisalam ..Ql.u.giе ..~~~tlj..а.~Р.?..t?л..6.~k.(~..!~~e1Jk.(),,~..

Pij'i' !уl ko .

Dzieci lubi& ogl&dac .
Sро! kales j u, 7

Z оkпа widz'i' .
w szkole тату .

Lubisz czytac .

Dzien dobry. Prosz'i' .
Ku pilem .

о. Опа swiеtпiе go!uje .
Огgап izuj ecie 7

Kocham .
Dziecko rysu jе .

Musisz Ьгас .

'2

'3.

." M6j tata zbiera .

2.

з

6.

5.

.,

Prosz~dоkопсzус zdaпia (Iiczba тпoga).

"
9

Moja pierwsza przygoda w Po/sce? Zacz~/o si~tak: /ecia/eт do Krakowa
.............. Loпdyп, to Ьу/ bardza d/ugi iт~czqcy /ot. Czyta/eт pras~ тoze
....... kwadraпs, а/е Ьу/ет zestresowaпy i szybko zasпq/eт. Obudzila тпie
pasazerka obok, pyta/a СО5 ро po/sku. "Przepraszaт, т6j d/ugopis
spad/ рапа fote/" - powt6rzy/a ро aпgie/sku - "Czy т6g/by рап
schylic si~ пiego?". ггоЫ/ет to, ..... со тпie prosila, а/е пiczego пie
zпa/az/eт. "Trudпo" - пawet si~ пie zтartwila - " р6/ godziпy /qdu-
jeтy, wtedy b~dzie /atwiej szukac. А рап pierwszy raz w Po/sce?".Jak"
- odpowiedzia/eт - " przysz/y poпiedzia/ek zaczyпaт kurs po/skie-
go". "Ach tak, i b~dzie рап chodzic /еЩе uпiwersytet?". "Nie,
to prywatпa szko/a. Chcia/eт jechac kurs тorze, а/е w koпcu
zdecydowa/eт si~ Krak6w. Czuj~, ,е С05 тпie tu fajпego spotka "

cdn. ~ЬШ'!f.Шф'

CиJ~5 '()
Prosz~wslawic przyiтk.i: przez, па, паd, о, ро, pod, w/we, za .

...?

... !

..7

-от:
DZlewczyna:

Тот:

~zlewczyna:
:Jm:

)zlewczyna:

.....от:
JLlewczyna:
-I.,)m:

J;:lеWСZУПа:

...А panijesl z Ю'аll0wа?
1tak, i пie, 10 dlиga hisloria. Chrtnie рапи opowieт, то,е p6jdzieтy
kiedys ..1'9. lиwr albo spaceт,па przy1</ad Wislr?
Faпtastyczпie! Ми,е wloгel,? Szczeg610wo um6wimy sir teleJoп,
dobrze? Мо,е zapiszr sobie paпi пuше'г, lylka sch1jl, si, jeszcze т, 1еп
dlugupis.
А 10та'е ja pOPI'OSzfрапа. . пита?
Swielпie, ale сIIWЩ, тl1SZfposzukae telefuпu, Ьо пie pamirlam питеrn.
Sir.qщ l1jlko tuгb~. О, 10 lеп питет.
PI'USzrwirc czel,ac m6j telefoп, powiedzmy puпiedzialek wiecZQTeт.
Мат пadziejr, ,е "rdzie рап miee tToc11rczaSU Telaks?
Oczywiscie! Dzi,lшjr zapTaszeпie, пikogo пie <пат w Kral,uwie .
А wirc do zоЬасzепiа! Zal'az ро iq,lowaпiu muszr Ыес, iell1j zdqiyc па pociqg, а рап?
Ja сhуЬа zadzwoпir tи/,,6wkr·
PI'OszrpopTosic rachlтek иlЬи pитa,qoп.1jeszcze та: przepги.zaт 10
zaтieszaпie z dlu,qopi,.em!

pi'i'cdziesi&t pi'i'c
-5Е



Z jakiт/ przypadkaт/ тOQq jeszcze Iqczyc s f
te przy/тki?

8

ProSZ9 uzupefпic.

1. Wypadek! Kobieta wpad!a P9.Q. samoch6d!
2 Niech ktos zadzwoni policj~!
3 Czy ten bus jedzie Ojc6w?
4. Wieczorem idziemy Kazimierz.
5 А potem moze p6jdziemy Wis!e
R Со гоЫ!е'; weekend?

Ucz~ si~ polskiego Internet.
Pociqg do Krakowa wjedzie peron drugi.

9 Gdzie szampan? Juz minut~ dwunasta!
10. Nikt mnie to nie pyta!.
11. Pami~taj, 'е wtorek тату test.
12. Najpierw musz~ isc poczt~.
13. Prosz~ przejsc ulic~, potem w prawo.
14. Marz~, ,еЬу pojechac ocean albo przynajmniej Alpy.

@ "5AMI 5WOI"
о
;:
'"

Е
ф

;:
ф

о
;:
'"
'"-,

,

СwiNeиitl
Prosz~ wstawic zaiтek "sw6j"
w dobrej forтie graтatyczпej.

12. Zrozumiesz w " '" czasie.
13. Dobrze znamy prawa.
14. Mozesz pilnowac nosa?

15. Prosz~ powiedziec to s!owami.

Pro5Z~ przeliterowac \
5woje imi~ i nazWl5ko. ,

---------\.~-...,..,.------- . \ ~ '?
51. 5'l1oi~ \\5 I

\'} (l\a

""'Э(l\i,Э ~-

.-- __ .;;; Id~ do pokoju.
11. Koty chodzq drogami.

Zrobi~ to па ..$U/.(J) koszt.

Мат ргоЫет ze synem.

Nie lubi~ ргасу.

Opowiedz о wakacjach.

Оп naprawd~ kocha zon~.
Id~ do kina ze znajomymi.

Nienawidz~ n6g, Sq takie grube!
Kazdy та ргоЫету.

Со wiesz о " " miescie?

2

3

4

5.

6.

7.

е..- 9.

5 6 pi~cdziesiqt szesc
downtoad this book fronl e.polish.eu



Alicja jest bardzo zdecydowana i zawsze umie ,p.9.$t:QNi~ ,Ж? ,${i!9.!,~"
Nigdy nie korzystam z ksiqzki kucharskiej, zawsze gotuj~ ""'" """,,"""""""

Mozesz m6wic со chcesz, jak i tak ",,"""""""'" """""",,"""""'"
Теп polityk 'о taki """"""""" """"""""""""'" z kazdym umie znaleic kontakt,

Nie wolno czytac """"""" """""""""""""'" poczty!

Obydwoje Sq tak samo ili, """""""""'" """"""'" """"""" """"""""""
Synku, masz juz 30 lat, powinienes juz ,,"""""""""" '''' """"""""" ,

Dlaczego jestes taki ,,"""""""""""""'" stato si~ cos?
W biznesie najwazniejsze jest, ,еЬу """"""""" """"'" """"""""" а nie sentymenty,
Byles niegrzeczny, wi~c przez tydzieri zero komputera, ,,""""""""""" """'" '" """""

POWТORZENIE ~

'"~о

1, niespokojny, niepewny, dziwny
2, w charakterystyczny dla siebie spos6b
3, r6wni sobie partnerzy, rozm6wcy
4, оЬсу, cudzy
5, zaczqc samodzielne zycie, takze pod wzgl~dem finansowym
6, spelnic marzenia, dojsc do celu
7, poniesc konsekwencje swojego dzialania
8, bIiski, znajomy fI
9, nie stracic, miec bilans па plus
10, miec swoje, lepsze informacje / opinie

:70;;С3

Kazdy ptaszek "",${i!(Jj" ogonek chwali,
Adam i Ewa majq rocznq c6rk~, ",,"""""" c6rka та па imi~ Ola,
Artur wlozyl duzo pieni~dzy w ,,"""" samoch6d, """""" samoch6d jest stary,

Musz~ napisac """""""" CV па jutro,
Опа lubi t~ kawiarni~, Zaprosila znajomych do """"'" ' ulubionego miejsca,

Оп mieszka obok mnie, То """""""" najlepszy sqsiad,

Marku, jakie jest """""""" ulubione wino?

Przedstawilam rodzicom """""",," chtopaka,
Alicja nie posprzqtala, ,,""""""" тата jest niezadowolona,

Ewa si~ sp6zni, Musi odwiedzic ",,"""""" babci~ w szpitalu,
Мату duzo zdj~c z wakacji, Chcecie zobaczyc """""""" zdj~cia?

о wiedzieG. s'Xoje:!o====~
О p6j~6 па swoje
О wyjsc па swoje
О miec za swoje
О postawic na",sr.;w",o",i"m"",,==
О ро swojel)1u
=:J tгаfil§ж.6lnа !,wego
О niesw6j

О nie.;;s,;;w",6;J,·==""-"""""",, ••~
~ sw6j czlowiek (jj6loczпie)

:;"OSZ'i uzupefпic zdaпia wyraieпiami z сwiсzепiа З.

'1

5.

б

'0.

9

8

1.

2

з.

m6j? fw6j? jego? jej? пasz? ich? sw6j?

,

СшiNesМ 4

CwiNesМ 3
Со pasuje?



'1'3"........

,;'2',........

::::J9.dQ~iik9::::::::::13

12,

11

15.

14.

'П',:........

CwiNeiМ 3
Со powiппo si~ zawsze brac w podr6i?

~ WALIZКA CZY PLECAK!

б.

О.

8.
'.

10.

...... -....

4.

1.

5.

7.

3

Prosz~podpisac przedmioly
па zdj~clach,

,

CwiNeiМ 2
Jak,e ubraпla pakujesz. kiedy jedzies7
па иг/ор /aleт, а jakie zlmij?

dOWII[Odd tlll~ hook from e-polish.eu

с:
Е
о
а.
'"N
Q)

Z

о
а.
N

'"'"а.

ubezpieczenie, pognieciony, nieodzowny, 5zykowac (5i<:>,zamieszanie, roz5i\dny, celnik
obywatel, zazi\dac, powodzianie, wcza5Y,bezpieczen5two, przypominac, с/о

0-.

-"'""ф
а.
>.
N

"'"-"N

5 8 pi~cdziesi<lt osiem



,

C(J/~ 4 ~"';"
Pгosz~posluchac ; zaп%wac, w со оп; /иЫ~ s;~ pakowac.

А. Ewa: .

В. Piotr: .
С. Kamila: 2:. wieloma .€(e.!?2:~(()I>!(:.
D. Pawel: .

C(J/iN~ 5~ ' А
Prоsц posluchac ; uzupe/п;c.

,.; .~iotr:
ТогЬу S'l zazwyezaj , ale ja .

wol~ walizk~, Ьо mozna poukladac

rzeezy, по i nie S'l pognieeione ро podr6zy.

·····1
Ewa: .../... .. ,
Nie nosic ei~zkieh

....................... , dlatego walizka па

k6tkaeh jest dla mnie idealna.

....................... bardziej, 'е zwykle,
jak typowa kobieta, zabieram
w zbyt wiele rzeezy.

Kamila:
Jestem studentk'l Krakowa, ez~sto
jezdz~ do rodzie6w i zawsze тат .

rzeezy do zabrania. Wszystkie !

Dlatego dla mnie lekka torba z wieloma
kieszeniami jest najbardziej .

Pawel
Na ludzie wol'l pakowac si~
w walizki mnie pleeak jest

о wiele bardziej Zwlaszeza

taki z pojemnymi kieszeniami. А juz па
............................... w g6ry jest

wprost nieodzowny!

=ю WEZ SWEТER!

C(J/iN~ 6
Со pasuje?

szezeg61nie zazwyezaj
pojemny wi~ksza wyeieezka, ekspedyeja
POgnieeiOnY~ praktyezny, przydatny
wyprawa zwlaszeza
zb~dny bardzo duzo
mn6stwo * wyprasowany
por~ezny niezb~dny, konieezny, niezast'lpiony
па og61 pakowny, duzo si~ w nim miesei
nieodzowny niepotrzebny

w rodzinie Maj6w straszne zamieszanie. Karol wyjezdza w Bieszezady, Karolina па ob6z do Hiszpanii,
а рап; Joanna i рап Grzegorz lee'l do Paryza. Wszysey si~ pakuj'l.

.....................................
pi~cdziesi'lt dziewi~c

,
C(J/iN~l ~

Prosz~posluchac d;a/og6w ; zazпaczyc, со оп; zabierajq (+). а czego
те zabieraj~ (-) ze 'оЬо·[~] ....................••...·:t'~~?~I~~:....

+ sandaly
wieszak
plyn przeeiw komarom
krem z filtrem
zapal niezka
kurtka przeeiwdeszezowa
paszport
k'lpiel6wki

komputer
kuehenka turystyezna
krzeselka tu rystyezne
namiot
spiw6r
sprz~t nareiarski
okulary przeeiwsloneezne
eieply sweter

"\. .



2 osoba 1.poj.

. .........pgM/~tQjq

typ koпiugacjibezokoliczпik

Karol! Ту zп6w przed komputerem? ~'O~;B

Mhm,
Со ty robisz? NiejedJ: пad klawiaturq! Wytтzyj te okruchy! Dlaczeyo sir пie
szyku,ie,.z do wyjazdu? Wylqcz to пatychmias/, i idi sir pakowac!
Kiedy ja wia"пie тот?listr wszystkiclt тzeczy <10 spal<owaпia,
W takim razie pтzeczytaj mi alho пie, pokai! No <1obтze:karimala, spiw6r
а gdzie пamiot?
Namiot merze Adam,
Аlш, Sprawdiтy dalej: kucheпka turystyczпa, zapalki, zараlпiсz/ш", - dobrze
caly sprzrL kempiпgowy jest, Dopisz ,оте plyп przeciw komarom, Zobaczтy
jeszcze ubraпia, Mniej wircej masz wszystko, Tylko wez teп утиЬу sweter
i paтirtaj о kurtce przeciwdeszczowej i kqpiel6wkach!

Мато, пie widzialas п<1ziеsmoich saпdal6w? :iO,f)
Leiq w pTzedpokoja 1<010wiеszalш, Masz jui wszystku?
PTawie, BTakuje mi tylku kusmetyk6w
Konieczпie spakuj krem z filtrem, 1nie zapoтnij о paszpoTcie!
Pтzeriez wieт, тата! Nie jesLem dzieckiem!
KaTuliпku, ja cir Ьат<1zopToszr, iehys nie uwaiala sir za zbyt duruslq,
Zwlaszcza па wakacjach w Hiszpanii. Paтirtaj, nie chodi nigdzie ,ата,
nie wracaj za p6ino, а przede wszystkim nie zadawaj sir z niezпajomymi,
Bqdi rozsq<1na!

Karolina:
Рап; Maj:
Каrоliпа
Рап; Maj:

Karolina:
Рап; Maj:

Karol:
Рап; Maj:

Рап; Maj:

Karol
Рап; Maj:

Karol:
Рап; MaJ:

---------------------------------------------------------------------------------------.-----------------.

~opi~z
idi
nie chodi
niezadawaj si~ ,.............•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••·•••••••••••••·io/jolli:ii>ii
~i~z"p()ll1~ij -iSz
p()k,,~ ...........p(]~gzg(
sp"k~j
sp~"vv~iIl1X••••••••.••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••..•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·spj9~CkE>i·
wez

vvу'чсz
vvytгzyj

zOb"cz.ll1y...

ProSZ(! uzupe!пic.( tabel(! .

pгz~czxtaj
jedz
~ievvг".c"j.

Р"П1i"t"i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••• " •••••••••• 0 ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TRVB RОZКАZUJДСV

c!lQ(lzisz --.. chodz-m --.. chod !~''----''i.!",je-'I!'''!J
T(}hisz ....•. tob-т --)о- т Ы

zapoтпisz ....•.zapoтп-m ......•.zapoтn+ !

palisz ~ pal-m ~ раи
tanczysz ....•.taiи;z-~ ....•.lтlcz!

czytajq ......•.czytaj-tt ....•. czylaj!

koc/"'jq ~ koekai-tt ~ koe/zaj'
jedzq ~ .icdz-tt ~ jcdz!
urпiejq ....•.шпiеj-q-.-.. и.тiej!

",. "-. .

•

piszesz -----..pisz-~ -...pisz!
~, . ~ : sраfшjеsz ......•.spakuj-est: ~spakuj!

~.._~,,_._,,_,".~sz ......•.pи-esz~!y! _~

•

wytrzesz ......•.WYLrZ-e-8i:.-,-~__ W:-:-у:-:tr::;Z,+__ ! М_.••.ф•• i••.ч••.4
. .' weiтiesz ....•.wez ~ ....•.wei!

.~~~1::~~::=:~;:~:~:::a~
KONIUGACJA 2
-\1, -isz / -ysz

KONIUGACJA 3
-т, -sz

KONIUGACJA 1
-\1, -esz

Uwaga/
byc> ...•7"":bqdZl
mie6\"7:'fliej!
chcie<':,~chcieJ!

KONIUGACJA 1 ----------------- piszтy!

-е, -esz pisz! piszcie!

пiech pisze! пieclt piszlf!- - - -
KONIUGACJA 2 -~-~---~--------- chQdimy!
-\1, -isz / -ysz dhodi/ chodicie.-

,uieek емти uieck ckodzql

KONIUGACJA 3 ----------------- koehajmy!
·m, -sz hochaj koclzajc-ie!

пiech kocha! пicch kochajq!

Pтas"? uzupelпic dialog.

.... (zTobic)

Мата:

Аdагл

Мата:

Adam
Мата:

Adam, uie (oglqdac) tyle telewizji! !пie ..
(czytac) tych glupich komiks6w!
Оле wcale пie sq glupie! Sama kiedys m6wilas, "е Tozwijajq wyobTaiпif.
Nie (dyskUlowac) ze mпq! Lepiej .
pUTzqdck w swuim pukoju, (wYTzueic) <mieei i .
(wziqc) psa па -<раеет
Nie . (deпeTwowac sif) тато i пie (kтzyczec) па rппie!
Nojui dubтze, пie kтzyczr, ale ty .. (Ьтас sif) od таzи za pl'aef'

2:;~·)Ь:'.

PrOSZf; przekszlafcic zdaпia.

1.

?

з.

4.

5.

Niech PU; .usi,!?zie!
(ty) '$.(q9.?, .
Nie г6Ь \'i090!
(рат) ...J!J.i!'<c,/!..pQni ..ЩJ9 ..ni!i. л.9.Qi!....
Niech panstwo zostanq!
(wy) .

Wyjdi stqd!
(рап) .

Przeczytajcie to!
(paris/wo) .

6. Niech Jola to podpisze!
(/у) .

7. Niech рап m6wi ciszej!
(ту) .

8. Zaproscie jq!
(parislwo) .

9. Niech to dziecko zje obiad!
(/у) .

10 Pomozmy mu!
(рап) .

szescdziesiqt jeden



"', " ".,', ,', .

" " " ".,', .
(pa(,stwo / wypefmC) t~ ankiet~."

(рат / zapackowaC) gdzie indziej!"
Dziecko prosilo:
" (wy / zabraC) mnie ze sobql"
Urz~dniczka powiedziala:

Mamg:xpr~sila:
" уРIJ (ty / wypiC) to lekarstwo!"
Piotr powiedzial:
" (ту / ugotowac) dzis zurek."
Tato poprosil Pawla i Ani~:
" (posprZijtac) pok6j!"
Policjant poprosil:

Proszr; пapisac iпstrukcj?, jak wys!ae е-та!/.

Proszr; uzupefпic zdaпia.

2

6

5

3

1.Prosz~ poczekae.
(ту) ..PQG.;:r,RQ.j!"Jj.! .
Prosz~ tu nie palie.
(ty) .

Prosz~ tego nie dotykae.
(wy) .

Prosz~ Ьуе punktualnie.
(ty) .

Prosz~ juz koriczye.
(ту) .

Prosz~ miee przy sobie dokumenty.
(wy) .

Prosz~ jechae prosto.
(ту) .

Prosz~ zadzwonie о 8.00.
(wy) .

7.

В.

3

6

4

1.

2.

Prosz? przeksztafcic zdапiа.

3

4

7

8

,

Сwieгeиie 820'8"
Proszr; иzupe!пic zdaпia.

Jola chciala, i.Ф.у ..9.~..;,9Р.fL.9.$.rIiq (оп / zaprosic / опа) do kina.

2 Agnieszka poprosila, (тата / kupic / опа) nowq sukienk~.
Ewa prosila, (wy / ст. / paj!;c) па wystaw~.
Ojciec chciat, (dziecko - zjeSC) obiad.

Nauczyciel poprosil, .. (studeпtki / oddac) test.

6. Tomek chcial, (wy / cZ. / ugotowac) zup~ .
Prezydent poprosil, (obywatele / ратае) powodzianom.

Strajkujqcy zazqdal i, (rzijd / obпizyc) podatki.

ф

z

со
"...•о

::;;

о-~со
~
со
.с
Q)

•••~-

Prosz~ uporzijdkowac stowa.

РО"lI ИИО S {(:

POLECENIE

t!rLеtю

I!JOAto

иоеeilj

PROPOZYCJA

моZиО

nie powinno si~, trzeba, mozna (1, warto, nalezy, "\
nie wolno, powinno sit:, nie warto, wolno

t!rLebO rI

PRZYZWOLENIE

С t моiио 1" k t?zy U Р aClc ar q.
То jest przedzial dla niepalqcych - tutaj . .. palie!

Ро wizycie u dentysty jese przez godzin~.
Id~ do sklepu, czy cos kupic?

То slaba ksiqzka, jej czytae.
То niezla sztuka, jq obejrzec.

........................................ cz~sto chodzie па spacery, Ьо ruch to zdrowie!
Dzieci, kt6rym robie wszystko, Sq kaprysne i samolubne.
W czasie odwiedzin w szpitalu zakladae obuwie ochronne.

5.

6

7.

7.

8

9.

З.

4.

1.

,

СwteгeИJR" 2iU"U
Proszr; uzupetпic zdaпia stowaтi z raтki.

Q) MOZNA, TRZEBA
WARTO

Сwieгeиie 1

62 szescdziesiqt dwa
download this book from g-polish.eu



,
СиJicг~ 3 :'0"(:;

Proszfi zaтieпic па tryb rozkazujqcy.

"

'"

1.

2

3.

,

6.

~e (z~~~.~~!ш.~.I.~: па ten film!

Роwiпnо si" wykupic ubezpieczenie.
•• (paris/wo) ubezpieczen ie!

Trzeba zaplacic zaliczk" za wczasy.
•• (/у) zaliczk" za wczasy'

Роwiпnо si" obejrzec t" wystaw".
•• (wy) t" wystaw,,!

Na lоtпiskо паlеiу skr"cic w prawo .
•• (ту) w prawo!

Warto zam6wic ten przewodnik przez Internet.

•• (wy) ten ргzеwоdпik przez Iпtегnеt!

СиJicг~ 1 , () 209О1

Proszr; uzupelпic teksty, а пastr;pпie posfuchac пagraпia.

Q) LOTNISKO
idzie
czego

kontroli
lotu

pod
plastikowej

pospiesz si"
wolno

czym
prostu

pasaierowie
golenia

sprawdz
nadbagaz

odprawa
przejscie

poklad
mililitr6w

kart"
podr"cznego

Widzisz, . paszportowa teijui za пami, teTa: tylku .
przez bramki, koпtTola bagaiu . . i moies: sobie spokojпie usiq.'ic
i с:е/<аспа samolol.
Nie cieTpif tej calej bezpiecze/lstwa! Nie lego
prze.'iwietlaпia tOTebek,wyciqgaпia w,zystkiego : , zdejmowaпia
zegaтk6w, pasblw alho, со gOTsza,hut6w.
Joaппo, uspok6j sif! Nie та sif przejтowac, Lо tуllи ртпсеdl1та.
Wiem, ale о тапу! Gтzеgшz,jа сЬцЬа zgl1bilam pukladuwq!
Nie zgl1bila.'i,tylko dala.' mпie. Со.'!mi sif zdaje, kochaпic, ,е ри .
hoisz sif i stqd tu cale poiTytowaпie.

GTzegorz, !Nie zdqiymy па $.Q.I>!Q.eQ.C !
Косlшuiе, пie тату jeszcze sporo czasu.
РораLтz,jа/шjеSL kolejka do bagaiu! W dudatkuja тат
ehyba za сф:kq tUTb~i b~dziemy placic za '
Тшбj bagaije,t w ,тп , а /иlеjkа .
baTdzo szybko. Naszykuj -<ш6)paszpoTt i ,czy пie
masz w torebce czegos, те .
wпu,ic па poklad.

znosz"
kieszeni

samolot (/ odprawy
raz stresuj si"

r past;
metalowych

Pani Maj:

;)ап Maj:

Рап Maj:

;>ап; Maj:

"ап Maj:

l"waga !Przypomiпamy, ,е па. . samoloLu пie wolпo
и пosic: ostTych pтzedтiot6w, pojeтпik6w . . ci.'iпieпiem
dezudoтaпLy,piaпki do . , lаkiегу do wlos6w) aпi plyп6w. Kusmetyki LЦР'и

:ele i о pojeтпo.'ici пie wi~ksz~j пii ]00. . тoiпa
:аЬтасw specjalпej pтzezToczystej . zaт.kпifLej LотеЬсе.

Рап; Maj

Рап Maj:

Рапi Maj:

szesCdziesiqt trzy



PTzepraszam, za ile brdziemy lqdowac w Rzyтie?
Za godziпr i pigtnascic тiпu.L.
А kt6ra to br(lzie godzina тicjscowego czasu.?
1.7.20.
Dzirk1Ljr bardzo.

PTzepraszam, пie mogr zapiqc pas6w. Czy moic mi paпi рот6е?
Oczywiscie, ju.i idr.
Сгу mogg рапи. podac cos do picia?
()шszет, pl'OSZfcos zimпego.
Mogr рап'и zapToponowac sok, WO(1.rmineralnq albo mroionq hcrbatr·

W~ рьщ1iNа на polJoJгiR,,~ /iм, и. P"""u.a" гopi<-М PIJ4Ow, "lrieJriR, ,1iIiIaiW
i "OPM"'''jp,,~г iщUшhj'f htzpiPNeJi41iNa. W 1V1J4iR,,1id/i;, p"""u.a •. иiмi!fWtщiP, wr.гqdгеИ.
e.ldi!iuжiыlUJek i иiRJJpщшtщiP, ,woi.ck жiRj!е. ZgЩIlUj.J.eg •. !ЬШ..

Pasazeгka:
Steward:
Pasazerka:
Stewarcj
Pasazerka:

Stewardessa:

Stewardessa:
Pasazer:
Stewardessa:

С'",;л'71"';Л /) . stoIJJlгo zO иоdtюgОi
•.••<U<'U'Щ;' ~ zоgulJiоиу lJogoz
Со 10 zпaczy? IJJумiощ izOIJJoдtosc lJogoiu роdJи;с.zиеgо

odlJi6/1. lJogoiu te!l.м.r"иоеeol6IJJiгII.OjoIJJYc.({
,

СиJ~ 3 t.')'O'JD' st!l.efJOIJJоеиос.[ОIJJО
Prosz~ poslиchae ; uzupefпic,

............................................................................................................................ ...?

~~/ рап/ jako / wziqc / torb~ / podr~czny / ffЮie / bagaz
fI!.!()~e; .
со'; / czy / та / oclenia / рап; /do

..................................................................................... ?

Pгosz~uporzqdkowac zdaпia.

Ь.

~ / fflftffi / zd'lzyfeA i / ~ / ftie / Ba§ae~ / а / Zait61geZ6Ai't / 6dl",aM / jШ / jest-
.. flI.! (].~. P.~().IJ.e.~~,...и.i~..;,cJ..qi.!d. ~It!.и.о.ФI!.. ..1J.iJ.giJ.i.~,..Q. ..()Q.p.~9:."!iJ.jui,.. j e;(?i ...гp~()@~9.~(]..

? Sq / w6zki / gdzie / przepraszam / bagazowe
................................................................................................................... ?

3 numer / odwo!any / lot / L03635 / zosta! / dlaczego

б.

4. 0/ oknie / prosic / miejsce / chcia!abym / przy

szescdziesiqt cztery
dоwпlоаd this book from g-poli:>h.eu

ф

z

о
""'"с-О•••

64
"т



~~J
~

samolot
О pospieszny О osobowy liZIpasazeгski

2 bagaz
О г~cznik О podг~czny О poг~czony

о, maska
О tlenowa О oddychajqca О utleniona

4, wyjscie
О ротоспе О awaгyjne О bezawaгyjne

" karta
О podk!adka О pok!adowa О pok!ad

6 klasa
О podstawowa О ekonomista О ekonomiczna

Сwicгeиie 6г!ж)"
Со pasuje?

stolik
maski tlenowe
buty i pasek
па swoich miejscach
pгzez bгamk~
uгzqdzenia elektгoniczne
z instгukcjq bezpieczenstwa

Wйа pшiJ.tiJJа kapi1iж ,~, ~ на w!J"'!<.o'ci dzWwi{eШ 1J#iff8

WP1JrbWи.щf РIYZiowJ!ж,НllJ'rZa. Вfdzieииj p~woi и.щf WiEJиieж,
i Rjiekq. ТежрPJrtilUлo, на zewиti/itJ W!JИО/,iиШиЦ 43 ifiJp,ш, СЩjщzа.

zdjqc
zapiqc
ztozyc
wy!qCZYC
pozostac
zapoznac si~
za!ozyc

nadac pasy
zdjqC ~ bagaz
pгzejsc z tasmy bagazowej

!:zaиowиi pшiJ.tiJJlY, 'lbZрОИ!JИ/1Iff(f /.qkwaiШ,.
Р'ClJI.iжgIYРIYZ()/,1DиiR,на ,woi.dt. иrig!.f!tld",
zlо-ieиit ;1jJ.i.kOw i zopi{iie po401J1. Jе;.tрogоr.lJliд
1ЬирPJrtilUлo, на zewиti/itJ W!JИО/,i28 itoриi СЩjщzа.

Сwicгeиie 5
Со pasuje?

POWТORZENIE ([



1!1i
I

Q) СО JEST W КАRТОNА(И!
Sqsiаd/щ .щ,iаdkи! Styszata pani? Д'

СО,рап; Krysiu, со sif stalu?
Nu ten рап obcukrajuwiec, ten си wynajтuje тieszkanie ubol,
pani, wT6cil z podr6iy i, widziala pani, со przywi6zl?!
Теп рап Кsawery, tak? Nie widzialaт!
]aku§ tak, Ililату albu Ksaweтy.
\1,'1",;nie,droga раn; ]asiu, wracalaт
'е sklepu i widzialaт jak ТО wno,ili!
Ale со, ale со?
Nu wlasnie nie wieт!!! Widzialaт
tytko Iшrtопу! Ale moie spr6bиjeтy
zohaczyc z раn; Ьаll<опи?Ма рап;
jeszcze t{' loтnetl'f, t{' ро ';wiftej paтirci
тriu?
Gdzie§ taтjest ... Poszukaт ...Рапi Jasia:

Pani Jasia:
РаПI Krysla:

Рапi Krysia:
Рапi Jasia:
Рапi Krysia:

Pani Jasia:
Pani Krysia:

Gdzie jesl /oтelka?

Jedna osoba wymysla polencjalne
miejsce, druga pr6buje zgadnqc, пр.:

Cz!j еолиеtlга jest IJJ Sljрiаею' иа 1!6i.lгu9

wscibski, роdwбrkо, balagan '" porzijdek, proslokijlny, Irбjkijlпу, zaliczka, zagracony,
zach~cac '" zniech~cac, parapel

-"'.,
о
(J

о
"'""'оа.

""u
Е
'".с
u
о
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u
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~
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Со si~ slalo? Prosz~ uzupe/пie leksl.

Р . к . ZОр'щоlо . J . .. d ". Р .ап, rys,a ;} рап,,! as,~, czy .. naJnowsze w,a ото.с,. ап,
Jasia , ze nie. Рап; Krysia , ze Javier, kt6ry
............................................ mieszkanie obok, z podr6zy i przywi6z1 dziwne

kartony. Рап; Jasia, kt6ra nie , jak DOKtADNIE Javier та па imi~, byla

bardzo Рап; Krysia, kt6ra niestety nie , со bylo
w kartonach, , zeby оЫе z paniij Jasiij z balkonu, со

10jest. Sijsiadka nie Ьу!а , gdzie jest lornetka, ale obiecala, ze .

No сOZ, sijsiadki Javiera Sij troch~ .

,

СwiNeиie 3 (';\
Prosz~ uzupe/пie.

(

<

................ ,ш .
...... , WC1lezиeli,

"

На/о? Sly",ysz mnie, pi~kna kobieto?
]aviт; ty glарJш.! Wr6ciles? ]estesjиi w .. ?
О tak, tyll<odwa I:IJgodniebylem w .
i jиi sir strs/шilаs!
Caly Iу... А/с opowiadaj, jal, bylo?
Wicsz, со [о jest "tukan"?
]aki'; kolol'Owy ptak?
Nic jakis, tylko specja/пy. Micszka)q tylko w Атетусе
tropikalпych, пр. w Меksуlш., , Boliwii,
............................. , oezywiscie w Ar9cntynie .
l? Ро со mi to m6wisz? То samo zпajdr w .
Raczc) w Wi1<i-pedii.No i ch.cialcm miee /.akie90 рtаlщ ale опс пie iyjq w ,
wi~c kиpi/em ["I'OC/'rd"l'cwпianyc/l "l'Zcib,mia/em dclikatпy nadbagai, mn6stwo pl'oblerп6w
па iw samolocie, по ale tcraz siedzr и sicbie w i tak myslr,
gdzie)e postawit. Pomoiesz, droga IlOleiaпko?
Не ieh masz?
Drobiazg! Туllш 20 malиtkieh tиkan6w ...

Angela:

Javier:

Angela:

Javier:

Javier:
Angela:

Javier:

Angela:

Javier:

Angela:
Javler.

,

\
Prosz~ пarysowae, jak wyglqda
pok6} Jav/fHa.

Poт6i Javierowi i Aпge/i orygiпa/пie zaaraпiowac
роМ}: gdzie тогпа poslawJ(; 20 drewпiaпych lukaп6w?

PieJLWSZIjtufюи lI!oie stoc иО SzO(Jie... -
szestdz;es;ijt siedem 6 ~



G) WAКACJE W POLSCE
,

CwiN~l,п
Proszr; иzupetпic teksty s/owaтi w тiejscowпiku,
а пastr;pпie posfuchac i skorygowac.

"-:.~~~~:"".~-- ~~.

8iЩ.ге.гщ&

Na wiosn~ i w lecie nie та nic pi~kniejszego od
Kazimierza nad Wis!q, g!6wnie z powodu jego baj-
kowej almosfery. Sp~dzam w 'ут malowniczym
............................. kazdy d!ugi weekend, zwiedzajqc
r6wniez па jego okolice. Widok па
Wis!~ z wysokiego bгzegu jesl jedyny i niepowta-
rzalny, а dooko!a тату jeszcze do dyspozycji
ska!ki do wspinaczki. Od lal nocuj~ w 'ут samym
..........................., w slarej z pieknym
ogrodem. Wiele czyla!em о burzliwej .
Kazimierza, ulrwalam lez па jego
wyjqlkowq archileklur~. W jesl wiele
galerii, w koricu 10 miaslo aгtysl6w! Tu lez odbywa
si~ znany fesliwal filmowy "Dwa brzegi", а samo
miaslo wykorzyslywane Ьу!о jako plener w wielu

Wilno, miaslo, kemping, las, I"ka,
jezioro, splyw, lalo

filmy, zdj~cia, hisloria, miasleczko,
pensjonat, rower, Kazimierz, willa

Mieszkam w duzym , wi~c w .
slaram si~ uciekac od cywilizacji. Zwykle wybie-
гат p6!nocno-wschodniq Polsk~. Cz~slo bywam па
Suwalszczyznie, oczywiscie па pod
namiolem. Со mozna гоЫс? Codziennie гапо kqpac
si~ w kгyslalicznie czyslym , !owic
гуЬу, p!ywac !6dkq lub kajakiem, spacerowac ро

.........................i zbierac jagody albo grzyby ... Uwiel-
Ыат lamlejszy krajobraz: pofa!dowany 'егеп, g!azy,
pola, bociany па Warlo sp~dzic
przynajmniej jeden dzieri па kaja-
kowym. Jedzenie, nawel 10 najpгoslsze, smakuje jak
nigdzie indziej. Waгto lez pojechac па Lilw~ i sp~dzic
weekend w lub jego okolicach.
/Ma/gorzata 1.42,тeпedier w firтie rek/aтowe}/

/Marck 1.27, sludeпtl

miejsce, cmentarz, gr6b, Dolina,
szczyt, g6ry, cisza, ПОС

Kaszuby rI, ludnosc, kszlalt, glowa,
Europa, amfiteatr, rеgiоп, rezerwat

Ja sp~dzam wakacje z wnukami па ..Ko.s.z,u.tJ.C!:?':K.
w zwanym Szwajcariq Kaszubskq.
Pi~kna kraina. pelna pag6rk6w, jezior. А wok6!
pola Iruskawkowe! Mozna pos!uchac koncer-
lu w w odwr6-
conej !odzi rybackiej lub zwiedzic s!ynny dom
slojqcy па Z szacunkiem mysl~
о kaszubskiej, kl6ra przez wie-
ki zachowa!a swojq lozsamosc. kullur~, а przede
wszyslkim j~zyk. Obowiqzkowo Irzeba lez Ьус
w archeologicznym "Kamienne
Kr~gi", gdzie jesl cmenlarzysko Gol6w z 11w. п. е.,
drugie lakie w M6j wnuk za 10
uwielbia muzeum parowoz6w, jak 10 ch!opak ...
!Таdеusz 1.65, етегуtl

(1)

u
'"о
Q.

;:
(1)

'и
••-"••3:

Е
'"-'=u
О

>с

Pierwszy raz w Zakopanem Ьу!ат z wycieczkq
szkolnq. То Ьу! m6j pierwszy роЬуl w prawdziwych
............................! Wciqz pami~lam, со czu!am
slojqc па Giewonlu, jakie wrazenie
zrobi!a па mnie lalrzariska przyroda, folklor. Оо
dzis lubi~ sp~dzac urlop w 'ут ,
mimo Iysi~cy lurysl6w, kl6rzy wpadli па 'еп sam
pomys!. Ale Zakopane 10 nie Iylko t!um па Kru-
p6wkach. Uwielbiam schronisko w .
Pi~ciu Slaw6w, gdzie lelefony nie majq zasl~gu,
а niebo w jesl lak bIisko, ze
mozna dolknqc gwiazd! No i wszyslko jesl zalo-
pione w absolulnej Zawsze lez
przynajmniej kwadrans musz~ роЬус па slarym
............................, gdzie mi~dzy innymi w symbo-
licznym lezy Wilkacy, kl6ry lu zy!
i Iworzy!.lDaпula 1.60, sekrelarka/

68 szescdziesiqlosiem
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ksi.lzki. ludzie, piosenki, piers,
wiersze, wolnosc, kt6rzy, granica

M6wi si~, <еw Bieszczady jedzie si~ raz, а ро·
'ет si~ tylko powraca ... G6ry 'е, znajduj'lce
si~ па trzech par'1stw, znane
S'l z pofonin z unikatow'l roslinnosciq, z kt6·
rych widoki zapierajq dech w .
Mysl~ wtedy о , ale 'е;;
о stqd. То tu w ezasaeh
PRL·u przyjezdzali outsiderzy z ea!ej Polski,
kt6rzy nie mogli sobie nigdzie znaleze miej·
sea. То 'е tereny zamieszkiwali temkowie, ро
......................................zostafy tylko drewniane
eerkwie. leh historie spisane Sq w wielu

...................... Bieszezady nie Sqjuz tak dzikie.
jak kiedys. ale weiqz mozna tu spotkae rysia,
niedzwiedzia albo wilka.
Апtопiпа 1.60, sekrelarkaJ

SI'Isk, wody, zabytki, g6ry,
okolice, Wroclaw, kalejdoskop, kopalnia

W Sudetaeh, jak w ..............................•znaj·
dziemy wszystko: eudowne krajobrazy.
niezwykfe zjawiska geologiezne. zamki.
stylowe uzdrowiska. Nad tym wszystkim
unosi si~ dueh dziedzietwa wielu kultur:
niemieekiej. ezeskiej. polskiej. Со wybrae:
wizyt~ w podziemnej ezy kqpiel
w termalnyeh? Wyeieezk~
ро ezy ро sakral·
nyeh r6Znyeh epok i wyznar'1?А moze poszukae
slad6w dawnych pogar'1skieh kult6w? Na Dol·
пут jest wszystko. а ja тат
szezeg61ny sentyment do tego regionu. Ьо moja
тата urodzifa si~ we i zawsze
podr6Zowalismy ро jego bIizszyeh ezy dalszyeh

/M/chal'.17, uсzеП/

I i
l'
1:

Оо wynaj~cia dгеwпiапу domek letniskowy
w g6гach w bardzo atrakcyjnej cenie. W pefni
wyposazona kuchnia, kominek, salon w stylu
rustykalnym, dwie sypialnie. Na zеWПqtrz
miejsce па ognisko i altana, Przepi~kny widok
z tarasu па pobliskie g6гy о kazdej porze roku.
Spokojna okolica gwaгantuje odpoczynek

па lonie natuгy, а aktywnych ucieszy bIiskosc szlak6w pieszych
i rowerowych. Wyblerz si~ tam z rodzinq lub przyjaci6tmi, па
weekend lub па urlop. t.atwy dojazd (nawet pociqgiem!), w pobIizu
sklep i karczma z daniami kuchni regionalnej.
Kontakt~znam,udanYWeekend@gmail.c0'b

C(I}iN~ 4 "-8'

PrOSZf opowiedziec, czego тogij spodziewac
Щ goscie па podslawie lego ogloszeпia.

,

C(I}iN~ 2

,

C(I}iN~ 3
"rosz~ uzupelтc. Nap/sz odpowiedi Ыuга do Iwопу wykorzyslujijC

_............................................................................................................. ponizsze ;nforтacje.

Od: 1-lw-о-п-а-S-k-гz-у-р-е-k-<-iW-О-_-S-kгz-ур-е-k-@-w-Р-.Р-I->--~ , )

. i""""" ... 1.0-15'06"100 zl/doba, niestety nie, ok. 300 metr6w,
Do: Iznamiudanyweekend@onet.com zaliczka 30%, instrukcje mailem, przelew па konto

-e.mat: IZapytan ie .

-,I/Itam, t Od: ~~.~~.~~~yWeekend@onet.com.>
zJ"alaztam Panstwa Qtf!A..g w Internecie I

chciatabym zapytac о kilka 00: iwo_skrzypek@wp.pl
=-о pierwsze: czy majq Panstwo "т: I
:.::rтniny w czerwcu? Najbardziej interesuje mnie temat: Re:Zapytanie
:-zedtuzony weekend, od czwaгtku .
:0 poniedziatku rano.
:Jo : jaka jest сепа za caty domek?
~=<itform~ ~atnosci Panstwo preferujq, i czy konieczna jest
== 'czka? Jesli tak, to w jakiej wysokosci?
:to : ау majq, Panstwo тap~ dojazdu?
~,.tam juz kiedys w tym rejonie i z doswiadczenia wiem, ze
,~two zgublc drog~. Niestety, nie posiadam .

aucie.
: ро : jak daleko jest do najbIizszych

............................. ? Planujemy wieczor z muzykq pгzy
-;nisku, nie chcielibysmy nikomu pгzeszkadzac.
:! g6ry . .. za odpowiedz.
Z powazaniem
: опа Skrzypek

='5. Gdyby mieli Panstwo jeszcze jakies .
:;rosz~ mi przestac па maila, te па stronie Sq troch~
- ewyrazne.-

............................................................................................................ -
szesedziesiqt dziewi~e 6~

mailto:znamiudanyweekend@onet.com
mailto:iwo_skrzypek@wp.pl
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Drogi dziecho!

..,'"'ожй ...7fAto......
.est super зLltоkзr
tez ,роКо пзтiоty
6-05. zdrowiigrzecz
~i jak p3~i СО'bedzle
(Т1Owicto ~ie ту
kосhзту wзs buziaki
Р&Р

rodzaj пijaki

Jak si~ macie, (chlopak, 1. тп.) !
Hej, (syп).......... .. !
Kochana (babcia) !
Orog i (syпeczek) !
(stacy) !

о to фЭSZjзk ~
super, Iff:.1!{{1и ..#..fJ,м,

.t{J\I!эt.iJ. .
M~~a~3piS3la ze .Wr3
са wczesniej,masz
~iз wyjechac.)3 ~le
(1\3т CZ35U. Е.

11
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9
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•-1

-у
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Drog Ryszardzie!
Drog! Тотш.zu!

WOt.ACZ

Prosz~ ulozyc dialog Iwoпy z jej kolezaпkq EWq Wporzqdku chroпologiczпyт,
а пast?pпie posluchac ; skorygowac.

D Halu? А tu ty, F:wci'/1,пie pozпalam. Со '/1 ша,? Wieki si~ пie slyszeli.<my!
D То trock~ ,.yzykowпe, пie иwаiаsz? NiespTawdzoпe oferty, пawet sирет kUTzy,tae, to czrsLo

пamjarlie klieпta w hиtеll,~, pami~tam jak ...
D Acll.пie, ogloszeпie zпalazlam па stтoпiejakiegos тита, паше! пie pami~tam, jak sig пazywa ...
D Gdyhy jedпak со" bylo пie tak, pami~taj: ostTzeyalam ..
~ Dzigki, ale аkитаt w (еп weekeпd jedziemy za mia,to. Wiesz, zпalazlam haTdzo atrakcyjпq ofeтtr

па wyпajem dотkи letпi,kuwego w g6Tack. WS2ystko wyglqda "wietпie: taтa, z widokiem па
g6ry, drewпiaпe теЫе, wyposaioпa kl1chпia, komiпek, ci,za, ,puk6j ... i tуllш st6wka za cloh~!

D Nie 'иасг, wszystko h~dzie dohrze, jestem и tym ртzеlшпапа, wi~c i tak mпie пie zпiechgci,z.
D ZaTaz, гагаг, yclzie to zпalazlas? А muie tu z poleceпia?
D Dzwuпig z zaproszeпieт.. Moie wpadпiecie do па, w pTzy,zlq пiedziel~ па gTilla па dzialk~?

Zach~cam: Zhyszek serwl1je swojq slyппq kaTk6wk~ ... !

Proszr; uzupetпic.

I Czesc (Ewcia) .f"'.~iu. !

2. (Ewa) .. kochana!

J Ту wstгetny (egoista) " " !
, (Agata) , ech, (Agata) !
5 (тата, /а/а) , !
6 Szanowny (рап Ка7iПllеrz)

Р............... .. !
,

Сwicгeиie 2 !' исJ
ProSZ? dopasowac powyzsze пagf6wki do /ist6w,
kartek, е-та!!!, sтs-6w. W tych osta!пic/} proSLГ;
wslawic przeciпki, duie /itery, ogoпki, kropki,
Aresk/~ cafe stowa zaтiast skr6t6w.

siedemdziesiq!
download this book from c-pollsh.eu

rodzaj m'/ski

Q) LUDZIE LISTY
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i';~~'~~'~:k;~;';'~;;;~z orzг J k
pok6j и рап; Не/еп w ко9 ~'. а zwyk/e wyпa;,larn
ро;/иЬпе}z Twoirn~wi t пси w je/willi by/i'rny w podr6ty
trafi/i rn;si, okropпi s:s::~rnl,;CI.Ojcern, а/е tyrn "azгrn
Ь· '. k ~ z1 za Clanq. Dzieci bez
c~;::~:s!;;~ ::;:ice ;iC/ Marnusia kSi~~с~:Ь7
uprawia А ,. w ornputerzг, а tatu, <ропу

. ,1 jeszczг rna;~р / N' 1
brudz;, W dodat'и' :~ /с, ty ko szczгka i ws>odz;e, те spot,a,arn . d h . "
lofia zrпarla пiedawпo ра '! za пус zпa;ornych,рап;
Pokuty';skie9q а reszta' ch т;,,'ьasz" ta od profesora

Chyba skr6" роЬу! d t у, ,dZie dopiero ро sezoпie.
В т о rzeCп ty90dпi

ardzo Ci, prosZf , d' '
тат с; zk. .' wy;e zро mnie па dworzec, Ьо

Twoja ~arn~ wa/lZk" ladzwoпi" kiedy dokladпie,

Ps. UwaZaj па 5iebiei arni ta. .
9Iow,.;ak je5t 5Iо';се/ р 'у, иЬу ubierac со, па

POWТORZENIE ~

................. " , .
estes starszy wi~ pisze

,do debie. Jak beda па
wa.s skargi macie obaj z
Pawleт szlaban па Iпtег
пet przez miesiac, zrozu
mfano? Ме zapomnijcie
wysIac ЬаЬО kartl<i па
imleniny. Tata

Prosz~ odpow/edziec па pytaпia.

Gdzie sp~dzajq wakacje рап; Janina, Agata, Jacek,
Ewa, Zbyszek, Piotr i Pawe!?

2 Gdzie nocujq, jedzq; jak tam si~ dostali?
3. Jak sp~dzajq czas?
4. Jakie Sq mi~dzy nimi relacje, skqd si~ znajq?
5. Со о nich w;emy, jacy Sq?
б. Czy Sq zadowoleni ,е swoich wakacji?

Dlaczego tak, dlaczego nie?
Jak та па imi~ pies Agaty?
Jak si~ nazywa zona рапа Kazimierza?
Jak si~ nazywa pensjona! рап; Heleny?
Jaki szczyt zdoby! Zbyszek?

РО~ёi;~~·i~·~i·~·~~~'(гВ;;hуk~·!··РОgоdаJupisuje (Пil rJ7ie), dzieci szcz~sliwr., caty dzierl uu-
. (Juj~ zJmki albo tory sаПlO<..:hо{]о\vс7 piasku! а Maks 'Л'szуstkо im burzy :). Ja czytam albo
. l~пiuсl1Uj~,Jace~ b~\vi siQ ~ dziecia.k<.;mialbo plY':YiIw ПlOГLU(szalопу,.w()na 7imпа. jak :

lod). РеПSJ()паtlJ)dzle! pokuJe male I trochG 7аrllеdЬапе, ale za to do plazy [nату 5 mlпut
spacerkiem. Naszq uluЫ()п'l smazallli~ ryu пiеstеty Zi1mkЩ'li!chodzimy па ()biady az clo
portlJ. 005(. clrogo, ale пiе та \yybOГL!.Рrzупаjmпiеj maj<) Iпtегпеt bezprzewodowy ... W
og61e сепу Sq z KOSm()SU,110 ale prLez Jwa tygonnic powcfychamy jodu, to moze w zimie
Пlе b~dziemy tak choro\vaC Nu I zar.hciafo narll si~ leci~(! t() kOS7tytei: \\!Lrosly. Strаszпiе
siGrozpisatam, jeszcze tylko lJsciskidla Zbyszka. Ра! Agata.

kосдоио go,Q.cj~.,..................... (

'DuZo zd,rOW1",
szc.иScf.a, ,po-rnys~пosci

iyieпiq.zkOw
z oka.4 i Т\vоich imIеп6-"

ZycZ4
piиtrиs i p"wet~k. -.:"

- ~-'H'aial1ieтп

;;n~l\a J)Zy11lecZko

·_·······..···········i;;i~..~~adпщrzа. .
-~Ш: pozdrow . jXJwodu smLerC1
•...•. 001 waпJCl Z .

- ~"(ltY Н. е,. 'lJuwiedziatam Sl(;;.
'iej malZunkl. . tato i пucychrrllast

. ~ len..•.' со Sl(;; S
-Unl '-,п,С ••, • _" • k bardz.o ta

'1 najJtS(..IA.., J(1
I~ю\t)1ат 'lа

, ·е zasm1tC1. . .'
..••110Se тnt _ drowtenl JHZ•• . "Рапа z

~ nadziej~, ze Zd t:В1JIZY" za rok.
_i ~a\lJita "Рап a~bo'roz~iqzu.jt:; .

rтoc/H: chodz<: iпaТn soble. 1 иumiе wspom .
--. - ~HokL, а е g . oi iJ-r),dz.е du- ' f 'к, daпc1пt>., ,

~e ааБУ: aJJ l' _.-1 koпcert)'. апп)
, l-n,оmenu.u.Q,

>J-. spacery t-:' (о п(С, пte та со
_1.1.i11ll)' sWla~ ... ;:d:\.tJ(ctniejSze. Jeszcze

.:с:сJшс:.\ zdr01.тe J "Panie '"Profesorze.
_ \б~,stkiеgо dobrego,

Temat:~E.:p~zdr(),:,ic.~ia ....._.::. ..••.. ':-:':.=.'
.-_.....-.. _·.~·.·.-~Jwetnie \\'iБZ, jak ci Jobг~e.:. 1

·~·~~·P~~·~~d~i~·:J·~i~I;;·~i~·p~~L;;~():~}am~~~~~~~i~~~~~~odb~~~~~!
'\,)IltU. Od rarы. do ПО~УiI о )ez ZG Р o'e(hJli па ob6z do Gгecji, !
-- alm) pi\nui~ r~l)()t~l.k6\'V.~htuPC(, Р_J oku'u аlе gdzie tam\ (05
-...atam. ze rГZ'у~счmп\е! \)G~f,e tJ?k~f'~k~alj chyua miatJ ргоЫет
- ~Ii narozгaular,. Ьо .dz~onl а °P.I.e talo I Zbyszkd nie usciskall1, Ьо

_ ~~iem i \V ':>LJn;,eП1~ \у}ст, ~() SI:j5z ko\e '<:l1ni па "kilka dni"
n"e та: \vyobгaz SUblC, ze pOJecha -. dB. с·,, oaloz·y"l А J"a?Ро-

- . - "1 \ "05 mu S\~ о zy" . .
atr')",Ь? Jest "Lmh\~zoJ"у t' IILгеmuпt~ Lo t.e рап~ c!ni sobic pOГildz~--.dz,a1 ze 5аmз r. 03 зm cgo - I

'. I
.-:L Пlеgо с..;пrгу W JеПSJОПdL resclO"va Jr.5L w teJ

naplsalas! Jak Sl~ паzywа ~еп asz\~rleJ zebysCle Sle п\с spotka\1 l
I mleISCo\VU5C1,LOWy, а е nlOze !k h '

Ik ka па.wszystk() I \vszyst \с I~аlllЮ ty о narze, пап morze samu\otem! \VSД~nZlеWI , •

- а drogq zobacl, Jdkl rost~r l echalysmy catq пас па stuj<lco, \
-\ р<Н'Пi\::lаsz!)ak

l
Zdraz P10 та d~z~~ \vczasowym? То byty czasy 1: _

-.JaleC1e( I te пас egl \V s arym _ ~ -:::.:::-_
..•.•.ui~izazdroszClG;)· ---=.=- ----

---~--



podejsc

obejsc

przejsc

I<Jljjsc

nadejsc

АSРЕКТ
DOKONANY

przechodzic

~ podchodz~c

dochodzic

rozchodzic si,:

wchodzic
wychodzic
przychodzic
schodzic

odchodzic

АSРЕКТ
NIEDOKONANY

I

СиJ~2,п
Prosz~ uzupelпic tabe/~.

wychodzic

dochodzic • .

obchodzic

nadchodzic

о) WСИОDZISZ CZY WYСИОDZISZ!

odchodzic

rozchodzic si,: ,.

•••.•..••~.~ •..•";'P,.".~

wchodzic ,.

Prosz~ пarysowac scheтatyczпe rysuпki
do podaпych czasowпik6w .

przygoda, potknilc si~,kaluza, ognisko, !lok, podchody, schowac, przechytrzyc,
zapowiadac, latarka, wzgбrzе

".
N

'"
N..,
О

..с:
v
>.
;;:
>.
N
v
N

'"
N..,
О

..с:
v;:
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ProSZt; uzиpefпic zdaпia.

,

Сw~З
wchodzic, wchodzic, wychodzic, wychodzic, przechodzic, dochodzic V;
schodzic, podchodzic, rozchodzic si'i', obchodzic, przychodzic, odchodziC

Т 1 dосдоdzil·· d h . k k' d Ь !. k . 1 "urys а JUz о SC ГОПIS3, 18 У zo aczy napls "zam Пll~е .
Nie (/у) leraz z domu, Ьо pada deszcz!
Mate dzieci zawsze do katuzy i polem majq mokre buly,
а dorosli katuz'i' dookota, wi'i'C majq suche buly.
Lubi'i', kiedy (wy) do mnie z wizytq.
Starsi ludzie cZ'i'slo do okna i palrzq па ulic'i'.
Kiedy lislonosz juz od drzwi, klos zawota!, ,еЬу zaczekat.
Czy 'у cZ'i'slo gdzies wieczorami?
Nie тат sily ро Iych schodach, Sq za wysokie i za slrome!
Uwazaj, kiedy przez skrzyzowanie!
Kiedy Ewa ро schodach, polkn'i'la si'i' i zlamata nog'i'.
Na poczqlku kursu, ро zaj'i'ciach, sludenci zwykle szybko do dom6w,
Ьо nikl nikogo nie znal, ale leraz ch'i'lnie zoslajq, ,еЬу porozmawiac.

5.

6

1.

2

3.

в
9

тО.
11.

,

:Jrosz~zтieпic aspekt wуг6iпiопусh czasowпik.6w.

Kl6r'i'dy рап przechodzi?! То niebezpiecznel Niech рап ...,P..!lf;,ti.rkie ,Iaml'i'dy!
Seans si'i' kor'тczy i ludzie powoli si'i' rozchodzq, Kiedy juz wszyscy ,
obsluga zamknie drzwi.

3 Kelner podchodzi do wszyslkich sl0lik6w. Kiedy wreszcie do mnie?
.: Wychodzisz gdzies teraz? Czy jutro mogfabys ze mп(}?
5 Nie mog~ teraz гozmawiac, Ьо wchodz~ pod stromq g6r~. Zadzwoni~, jak juz ...........................•
6 О, widz'i', 'е оп juz dochodzi do szkoly, zaczekajmy а;' .

Juz do was schodz'i', а Ela za pi'i'c minul.
Ciqgle powtarzasz, ,е odchodzisz od niej, ale mysl'i', ,е nigdy nie .

, Zawsze przychodzicie bez dzieci, czy kiedys z nimi?
10. Pies obchodzi juz Irzeci raz 10 drzewo, pewnie mysli, ,е kiedy .

dziesi'i'c razy, 10 znajdzie zgubionq kosc.

ВI[]
WYJSCIE AWARYJNE

siedemdziesiqllrzy

IWYJSCIE I
I

WE.JSCIE ТYLKO
DLA PERSONELU

'•• PRZEJSCIE
&2IPODZIEMNE~ ~

IDOjSCie do ulicy Sliskie9

ZEJSCIE ZE
SZLAKU

WZBRONIONE

UWAGA! STROME

PODE.JSCIE

,

Cw~5
Со 10zпaczy? Gdzie тогпа spolka{: lakie labIiee?



Ladna histшiа' / со ту teтaz поЫту?
S/щd топ/ет wie<1ziec, ,е /,empiny b~dzi" zaтnkni~ty z powodu. majowej powo<1zi?
Tтzeba bylo spTawdzic w /пtcrn"ci"!
Przcsa.dzilisтy, ze nie zarezerwowalisтy тiejsc w schтrтisku.
W sumic, jak jui podeszlismy z cifikimi plecakami рп<1l;f "/ттц y6T~, do,,/i,my
па miejsce, /0 топlisту !дт zos/ac, i 'рас w /"j oy6lп"j sali.
Spac w /akim Uoku, moie jeszcz" pod s/ol"m, za takq kas~?!
Poza tym w schTonisku. powiedzieli, iejestjeszcze wcze.<nie i ,е z<lqiymy
zcjsc do najbliiszej wsi.
Туlkп nie pTzewi<1zieli, ,е nikt nie bf<1zic chcial пas P"zyjqc па пис/су,
Ьо wsZf<1zie pelпo.
Szczy/' sezoпu, тnoja dToya.
No, zdaje sif, ,е nadchodzi bитza. То nie jes/' dO/JrYpoтnysl, ,еЬу nocowac w lesie.
Daj sрпk6j, rozIJijemy пamio/, /'u/'aj па po/anie, wszys/'ko b~dzic dobTZC.
Ja пic тат zaтiaTu spac w пaтiocie w czasie fпLTZYi uтiera{ ze sLrachu!
Nic panikuj, Ава! Pomysl, '" to ртzууorlа. Мату, /'ak то<1пц os/'atnio, szkolf
pTze/,J'waпia i tп bcz placcnia za specjalпy ob6z.
/ со, bff1ziemy sie<1ziec calq пос p"zy ognisku? BиTzи ehyba przejdzie bo/<ieт,
а/с тоЫ sif COTazzimпiej.
Rozbijmy namio/', sehowaj11lY do srodka wszys/'kie J'zeczy, ,еЬу w Tazie czego nic
zmo/,ly, а ту, hIO... posicdimy przy uупis/ш i zaplanuj11lY jштzеjszе podchody.
Fiu, jiu! Po<1cho<1y,czyli ВТ'У /'eJ'enowe Justyny. Brawa <1lukul"iunl,i za iпweпcjf!

Prosz~padpisae i/ustracje.

ею WEEKEND W GОRАСИ
Cw~l

Agnleszka:
Karol:
Agnieszka:
Adam:
Justyna:

Karol:

Justyna:

Juslyna

Adam:

Karol:
Justупа:

Karol:

Agnleszka:
Justyna:

Karol:
Adam:

1. Jest: D zmierzch lf1 пос D swit

2. Przy ognisku siedzq: D dwie osoby D cztery osoby D dwaj chlopcy

з. Kemping jest zamkni~ty z powodu: D suszy D awarii D powodzi

4. Zalujq, ze nie zarezerwowali miejsca: D па kempingu О w репsjопасiе D w schronisku

ь. Schronisko jest: D па g6rze D w lesie D па dole we wsi

6 Burza: D odchodzi D nadchodzi D rozchodzi si~

7 Agnieszka nie chce spac w namiocie, Ьо: D Ьо; si~ burzy D straszy D umiera

8 Justyna chce schowac rzeczy, zeby: D nie zgin~ty D nie przetrwaty D nie byly mokre

siedemdziesiqt cztery
download this book from c-polish,eu

Prosz~pos/uchae dia/ogu. Со pasuje?

Noc. Bieszczady. Dwaj chfopcy i dwie dziewczyпy siedzq przy ogпisku.
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Prosz~ odpowiedziec па pytaпia.

Dlaczego оп; nie maj1j gdzie zanocowac?
2. Czemu nie chcieli zostac w schronisku?
з Dlaczego nie dos/ali noclegu па kwa/erze prywa/nej?
4 Dlaczego /0 nie jes/ dobry pomysl, "еЬу w czasie burzy nocowac w lesie?
s Jaki plan та Jus/yna?

Prosz~ zde{lпiowac SfOWB, а пast~pпie ufozyc z пiтi zdaпia.

przesadzic ", przygoda, stromy, t/ok, za tak,! kas~, zd,!zyc,
przewidziec, szczyt sezonu, nocowac, w razie czego, zmokni\c _.&

p/lztSodzic - to zиОСz!} !1!!}oeb/lz!}MiCСО$ еиЬ zJtobic
СО$ иiеоdpО!1!iеdиiеgо

PODCHODY

~'j.'й:~l-J~-, - =
~~- ~ ~y ~

.-

,

Cw~5
Na podstawie powyiszej тару proszr; opisac drogr; Каro/а, uiywajqc odpowiedпich czasowпik6w ruchu araz
wyraieп: potcт, p6iпiej, пastr;pпic, w kor'lcu, wreszcie, Proszr; uzyc sf6w: ро/апв, dziup/a, kатiеп, zwa/oпe dгzewo.

Karol ...l':!r':.4.9.ф/ do lasu .

Proszr;zre/acjoпowac tr;saтq tras~
w czasie przyszfyт, а пastr;pпie w przesz/yт.

Adam .I!!.l(ji;4il;, .... do lasu .
Karol .I!!.$.;r;ci.C. do lasu .
Jus/yna )1!.r;$i{.дJ ..... do lasu .

•
siedemdziesi1j/ pi~c 7
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1. тп.

szly.'тy
sztyscic
szty

1. тп.

szlisтy
szliscie
szli

1. poj.

5zlam
szta,<;
szta

ze
pode
оЬе
ode
roze
Ilade

wesz!am, weszlismy, wesz!ysmy

1. poj.

szc{lleт
szedles
szedt

\NEJSC, zejsc, podejsc, ...

z
pod
оЬ
O(i

roz
l1ad

wszed!em*

, 1: т?ski liczba pojel1yпcza \
rel1ukcja ·е ~::=,

ProSZ(luzupcfпic zdaпia podaпyтi czasowпikaтi w czasie рпеszlут.

О Р· t· .! k' d IiJszedli!S ('") I, 10 Г,Пlе zauwazy ат, le у " "" ' weJSC,

2 Czy wiesz, ,е Andrzej (rozej$C Slf) z zOnq?
3 Ро zaj~ciach studenci (wyjSC) z sali i .. (ro7ejsc si~)do dom6w.
4 Kiedy (пadejsC) te okropne wiadomosci, wszyscy si~ przerazili.
5 Gdy (пadejSC) sztorm, Ьу!о juz za рбiпо па ratunek.
6 Ania (wejsc) ро соs do apteki, тату zaczekac па niq па rogu.
7 Policjant (obejSC) podejrzany samoch6d dooko!a.
8 Dziewczyny (obejsc) wszystkie sklepy w galerii, ale nie znalaz!y niczego ciekawegc.
9. Staruszek ostroznie (zejSC) ze schod6w i (WyjSC) па ulic~.
10 (zej$c - ту, и.) szybko ze szczytu i uda!o пат si~ dojsc do schroniska przed burz?
11. Kiedy (podejsc-ja, /2.) do okienka па poczcie, okaza!o si~, 'е рап; nie m6wi ро

angielsku.
12. Wczoraj па ulicy (podejsC) do mnie jakis оЬсу cz!owiek i poprosi! о pieniqdze.
13. Kiedy Alicja k!6ci!a si~ z Grzeskiem, wszyscy dyskretnie (odejSC) па bok.
14. Robert juz .... ..... (odejSC) od kasy, gdy zorientowa! si~, ,е nie wziq! reszty.

11

".-u.",
>-
5:
>-
N
U

·u.",
Ф

S

.s:::
u
~~
,О

'";:
"сф
""ф
ф::

Со тoie пadejsC? Proszr; uzupelпic zdaпia.

пос, burza (/, wiosna, wakacje, zima, swi~ta, godziпa <его, fala upalow, sztorm, huragan

Niebo pociemnia!o, s!ychac grzmoty, nadchodzi t!.~f!f;9: .
Оп; Sq coraz d!uzsze, snieg topnieje - jednym s!owem nadchodzi .
Nadchodzi! .. .. , а statek Ьу! jeszcze daleko od brzegu.
2:o!nierze byli gotowi do akcji, nadchodzi!a .
Jest juz koniec czerwca nadchodzq !
Dopiero jeden kataklizm przeszed! nad tq cz~sciq swiata, а juz
zapowiadajq kolejny, tym razem nadchodzi .
............... ..... nadesz!a tak nagle, ,е nie zdqzy! przygotowac latarki.

•Ch!odne poranki i coraz kr6tsze dni zapowiada!y, ,е nadchodzi .
Nadesz!a , zn6w pojawi! si~ komunikat, ,еЬу nie palic ognisk w lesie.
Kolorowe wystawy, choinki па placach i skwerach, dzwi~k kol~d przypomina!y, ,е
nadchodzq .

4

2

3

6

7

8.

9.

10.
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Q) StOWO ZA StOWO
ProS7(' иzupetпic przy ропюсу sfowпika.

,ozejsc siQ, dochodzic do siebie, p,zejsc, wejsc, podejsc 11',
odejsc, obchodzic, p,zechodzic cos, schodzic siQ, dochodzic,
wchodzic pod g6'\1, dochodzi, dojsc, obejsc, wyjsc, dojsc

zbierac si\1 grupq - . wspinac si\1 - .

wracac do zdrowia, do r6wnowagi psychicznej

ominqc, оkщzус - . zerwac zwiqzek partnerski - .

wstqpic gdzies - . h t л k' k ' podeisc. k 'przec у rzy~, oszu ас ogos - ;]........ ogos

dotrzec - . dolqczac do grupy - do grupy

........................ do wniosku ukazac si\1 drukiem - .

Та gorqczka musi si~wreszcie skonczyc, musi wreszcie , !

swi\1towac (imieniny, rocznic\1) - .

chorowac па cos - " . zostawic 'ОП\1/ m\1za - .

Za тотеп! b\1dzie dwunasta = р61пос!

7

POWТORZENIE @::

,

СuJicгeиie3
Proszr; ufozyc zdaпia z wybraпyтi wyraieпiaтi
z cwiczeпia 1 i 2.

wyjsc z siebie, wyjsc па swoje, wyjsc <а !l1~pca)
wyjsc па glupca, wyjsc calo

-=

Со to znaczy?



WJAZD

•

PRZEJAZD
ZАМКNЩТУ

PRZEJAZD KOLEJOWY
NIESTRZEZONY

UWAGA!
BRAK

POBOCZA

Q) JAK ТАМ DОJЕСИАС!

~

IWYJA~D I

(t ObjaZd)

BRAMA W.JAZDOWA

NIE ZASTAWIAC

PRZEJAZDU
NIEMA

DOJAZD TYLKO
DO HOТELU •••

IObWOdnica>

Proszr:posluchac i uzupelпic.

"'~"-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"-"-"'-"'-'..____..___...•. _.._____._____..____..__.._...•._..___ _.._.•.__ , \
i Droga Aniu'
i Przepraszam, ,е nie odpisa!am od па Twojego maila, ale weekendowe przygody
! sprawi/y, ,е Ьу!ат odci~ta od Internetu. Wyobraz sobie, ,е postanowilismy z oferty
I biura turystycznego i wynajqc та!у domek w g6rach па kilka dni. Wszystko wyglqda!o idealnie:I miejsce pi,,!kne, spokojna, а сепа bardzo atrakcyjna. Ро dokonaniu wszystkich for-i malnosci, dostalismy klucze od domku i тар,,!, kt6ra mia!a nas tam Juz od poczqtku

nie mielismy szcz~scia w tej podг6zy. Wyjechalismy z domu wczesnie, zeby UПikПqС ,
ale ze wzgl,,!duпа remonty musielismy zjechac z g/6wnej drogi i jechac bocznymi, wi,,!cпа miej·
sce dojechalismy ро Z naszej тару wynika/o, 'е musimy przejechac przez przejazd
.....................i jechac do kопса asfaltowej drogi, tam powinien stac nasz domek. Za przejazdem
droga sz/a ostro do g6ry, па wzg6rza. Nasz samoch6d ledwie tam wjechail А potem
- nie uwierzysz - skопсzу/а si,,!droga, а domku ап; sladu do miasteczka. Obje·
chalismy са!" miejscowosc dooko!a, nigdzie zywej duszy! Zjechalismy па , zaparkowa·
lismy auto i postanowilismy poszukac domku па piechot~. Ву! zupe/nie gdzie indziej' 5zcz,,!sliwi,

I 'е si,,!znalaz!, wreszcie podjechalismy pod domek. Ale natychmiast musielismy odjechac niecoI dalej, Ьо Tomek Ьа/ si~, ,е nie wyjedzie potem z tego bIota. Lepiej nie wspominac, со zobaczyli·
"ту w ! То Ьу/ koszmarny weekend! Wyjechalismy stamtqd bez zalu, w zyciu tam nie
pojad,,!drugi raz!
Iwona
PS. Ewa mia/a , 'е zniech,,!ca!amnie do korzystania z podejrzanie tanich ofeгt. Ja tez
juz b,,!d,,! to wszystkim. Nie powinno si,,!korzystac z niesprawdzonych biur tury-
stycznych! Ро tych przygodach Tomasz kupil nawigacj,,! "' .._._._-----------------_ ..:.....~--------------_. .'

. .....

Сwieгeиie 1,:,
Со lo zпaczy?

odci~!y od, okolica, dokonac formalnosci, lInikni\c czegos, ledwie, Ыо!о, nierze!elnosc
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wyjad~
przejedziesz

, "."

rozjeZdzajq si~

dojezdzasz
objedzie
nadjedzie
podjedziemy

zjezdzamy
przyjezdzacie

wjedziecie
odjadq

ProSZ(l U7uреlпiс. Uwaga па osoby.

ею то SКANDALICZNE!

,

CwiNevie 4

3

б

PrOSZf; uzupe!пic zdaпia.

..- .
•С -, -s-z-a-n-o-w-n-i-P-a-n-s-tw-O-!-------------------------- I !,.

Chciafem wyгazic swoje niezadowolenie w zwiqzku z nieгzetelnosciq Panstwa usfug!
W ubieg/ym tygodniu skorzysta!em z Panstwa oferty "Domek па weekend". Niestety, niemal 11i
zaden punkt oferty nie Ьу/ zgodny z гzeczywistosciq. То njedoouszczalne, ,еЬу tak traktowac
klienta' 11

Ро plerwsze: тара dojazdowa, kt6rq otгzyma/em od Panstwa Ьу/а nledok/adna 1 zawleгa/a bi~dne
,nformac]e, а Instrukc]e Ьу/у nie]asne. Uwazam, IZ to skandallczne, ze nlkt tego nle sprawdzll! 1
Ро drugie: domek Ьуl brudny i zaniedbany - г6wniez sytuacja nie do orzyjecia! 11

Роtrzecie: kuchnia mia/a Ьус w ре!п; wyposazona, natomiast byly tam jedynie dwa taleгze,
stara, przypalona patelnia i zepsuty czajnik. Pozostawiam to bez komentarza. J
Jestem oburzony Panstwa post~powaniem i domagam sie rekompensaty za m6j nieudany urlop!

Z powazaniem
Tomasz Skrzypek

\~I . _
............................................................................................ . .

objechac, przejechac, wjechac, podjechac, zjechac, przejsc r/, dojechac, jeidzic ,
Przepraszam, gdzie jesl ksi~garnia? Prosz~ , windq па g6r~, nasl~pnie
........ P../I,;,r;j'$.G przez hall, ksi~garnia jesl ро lewej slronie.
Krzysiek nie umie zbyl dobrze па narlach, wi~c Ьаl si~ .
czarnq Irasq.
Musi рап leraz przez mosl, а nasl~pnie do skrzyzowania.

.: Pгosz~ " "" .. rondo i skr~cic w drugq ulic~ w prawo,
B~d~ czekac pod holelem. Czy mozesz lam ро mnie?

CwiNevie 6 п.д')
Pгoszr; pos/иchac (ragтeпtu iпforтacji z GPS- u i па jego podstawie zazпaczyc trasf; па тар/е.

siedemdziesiql dziewi~c

CwiNevie 1п !

Proszf; wуjаsпiс zwroly podAres/oпe w poпiiszyт lekscie .

,
CwiNevie 3 ";",;,

PrOS79 wypisac z тai/a wszystkie czasowпiki
ruchu w (orтie dоJшпапеj i dopisa( do пich (orтr;
пiedokoпaпq.



Рrosл;: opowiedziec swoiтi sfowaтi, d/aczego teп wyjazd Ьу! fata/пy.

Ро pie/UJJsze ... Ро dл.ugiе ...

СWiNeи.it 3
Со pasuje?

1. То ...лr:Е!QQРИ$.'!'G;Q.~~IA.., "еЬу lak Iraklowac klienl6w! (п!eprzeтaka/пe / п!edopиszcza/пe)

2. Та syluaeja jesl nie do ! (przYI~c!a / wZ!~Cla)

з. Jeslem faklem, "е nikl jej nie pom6gl. (oburzajijca / oburzoпa)

4. Jej zaehowanie bylo (skaпda/!czп!e / skaпda//czпe)

5. Chcielismy wyrazic swoje (zaпiedtJдпie / пieLadowo/eпie)

6 Klienei rekompensaly. (pros!/! / doтaga// '/~)

7 Naprawd~ е; lakq deeyzj~! То zbyl ryzykowne. (doradzaт /odradzaт,

8 Wszysey go do lego wyjazdu, а оп i lak pojeehal. (zп!ech~ca/! / odтa

Prosz~ пap/sac rek/aтacj~ dotyczijCij jedпego z РОПlZSZУС/Jpuпk/6w.

ф
с
N
U

WOFERCIE W RZECZYWISTOSCI

JEDZENIE W НОТЕШ

DWUDNIOWA WYCIECZКA
ТORUN - MALВORK - GDANSK

Irzy posilki dziennie

еепа miala obejmowac
wszyslkie bilely wsl~pu
oraz rejs па Hel

Iylko sniadanie i obiadokolaeja

wi~kszosc bilel6w nalezato
kupic samemu, а do rejsu
Irzeba byto doptaeic

WYJAZDOWY KURS JEZYKOWY wliezona oplala za Iransfer
z lolniska

nikl nie odebral uezeslnik6w
z lolniska

80

@ (ZYM JEDZIESZ
NA WAКA(JE!

Prosz~ uzире/п!с tabe/~.

Czym mozna jeehac?

оutо/гсш.м,

osiemdziesiql
dowr)!oad this book trom e-polish,eu

Czym mozna leeiec? Czym mozna plynqc?



Pok6j do пauki, Мат; z пieszcz~sliwil miпq siedzi пad zeszytem.

Тот:
Mami:

Тот:
Mami:
Тоrп:

Mami:

Тот:
Mami:
Тот:
Mami:
Тот:

Czesc, Mami! Z счт sir tak mrczysz?
Рт6Ьай OdTObiCPTacr domowq, ale zupetпie пie тоzшniет, jal<ajest Toiпica
mirdzy plywac а plynqt.
То p"osle, pamirtasz TegU/rdla ehodzit i iSc?
Owszem, ale ...
Popatтz, сzasоwпi/ш plyшаС uiywasz tak "ато jal<ehodzic, plynq6 jak iSc,
а poplynq6 jak p6jsc.
Czekaj, сzе/шj! Chyba тоzumiещ czyli lubir plywac, eodziennie plywam,
ale /eraz plynr, а jutтo poplynr па dтugi brzeg, tak'
Tak. Widzisz, to pTosle ja/<d!'ut! Analogiczпie zachowujq sir сzаsошпiki /atac, leeiec i poleeiec.
Rzecz1jwiscic. Wiesz, to пашеl jeslloqiczпe.
Pewпie. То lel'az Sk01icz szybko tr pTaCrdтnошq, to polccimy па piel'o,qi, Ьо umieтm z glodu.
Poleeim1j? Samololem? Helikopte.,-eт?
MaтiJ пie zartuj some ze тпic! '1ak si{! ро prosl.u т6wi.

,

CwiNeиiR>2
"'OS7~ uzupe/пi(; tabe/~.

'"'"N
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""••n
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JUTRO, ZA ROKZAWSZE, ZWYKLE, CZ~STO

isc
id/C, idziesz

RAZ, ТERAZ, ZARAZ

В d I Ь· j'eidziCаг zo u I~ па rowerze.
Nie zgadniesz, gdzie teraz jestem! statkiem па Hel.

Popatrzcie, раппа mloda dorozkq!
Julia regularnie па basen i dlatego jak гуЬа.

Piotr jest pilotem i regularnie па trasie Frankfur! - Gdarisk. ;t'.
Czy wiecie, w kt6rym roku pierwszy cz!owiek rakietq па ksi~zyc?

Prosz~ рапа! Dokqd рап ? Tu nie та przejscia. Prosz~ stqd wyjsc!
Ewa, czy ty juz kiedys samolotem? Ja jutro pierwszy raz!

Jest р61пос, о tej porze tramwaje juz nie , musi рап taks6wkq.
Со to jest iag/6wka? То taki maly jacht, chcia!bys ,е тп,! па rejs w przyszte wakacje?

,

CwiNeиiR>З
:Jr-osz~ uzupelпic zdaтa odpowiedпiт czasowпikieт ruchu.

-
osiemdziesiqt jeden 81
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i W.$.tQ$.4..9P .

siedziec
sjedz~, siedzisz .. ,

(pasywne bycie па miejscu)

...... иaтwajeт.
.... pani

aspekt dokonany

usi'lse = si'lse
(u)siqd~, (u)siqdziesz ...

aspekt niedokonany

siadae
siadam, siadasz ...
(aktywne zajmowanie miejsca)

1. Kt6ry srodek transportu jest wedlug ciebie najwygodniejszy па со dzier'1?
2. Kt6ry srodek transportu je5t wedlug ciebie najwygodniejszy w czasie wakacyjnej podr6zy?
з. Kt6ry srodek transportu je5t najtariszy?
4. Kt6ry srodek transportu jest najszybszy, kiedy musimy poruszac si'i' ро duzym miescie?
5. Kt6ry srodek transportu jest najszybszy, kiedy musimy pokonywac duze odleglosci?

,
Сщ~4

Pr05Z~па pod51awie poпi'5Zych pyla" przeprowadzic wyw/ad L Ao/egami z grupy, а па51~РПlе
por6wпac odpowiedzi. Uwaga, АаЫа odpowied, ти5; Ьус uza5adпioпa.

- PrzepTa"zam рР.иР .., czy tm aulobus пи dwuтzec?
- Tak.
- Na kt6тym pтzystanku тит .?
- Na czwaTtYln.
- Ozirkujr haHlzo.

- Czy tym tтumwujem do Muzeum NaTodowego?
iestcty, nie. Mu..()ipani па nastrvnyт przystaпku

................ . па tTaтwaj 11итет 18.

- do ртасу auLohu .••m?
- Nic, najpieTw du Ьива, laory .

do KTakowa, а potem па tramwaj.

- тazem z Lobq i pomogr ci пiese te zakup1j.
- Nаргашdr? ,е mnq? Ozirkujr ci hardzo!

- Czy CтeпtaTz Rаlшwiсki jcsl daleku ,1.q(1?
- ОО.,е dalcko. Naj/epiej,jak paпi .

PTZ1jSLa11ekjest ро dTugiej ,truпie uliclj.
do tтaтwaju. пu,тпет2.

СWicгeяi.t 5
Pr05Z~wybrac Irzy srodki Iraп5portu i opi5ac /е, пie u,ywajijC ich пazwy, lаА Ьу re5zla grupy odgadla, jaAi 10 po/azd.

СWicгeяi.t 6 п
PrOSZt;posluchac i uzupelпic.

С'.
Ф
'у
'""'"'"::
'"с::
N

'"Ф

Е
'"N
U

N

"ф

82 osiemdziesiqt dwa
dowoload this book fгоП1 e·poli~h.8U



POWТORZENIE Q

CQ) STACJA
BENZYNOWA

о Klient: Wezmr mocпiejszq, dtuicj pojeidzi.

О Klient: Nie, dzirkuЙ. Czy топr zaptacic kartq?

О Pracownik: Gotowe. Czy chcia/by рап jeszcze р/уп
do spryskiwaczy? Мату [ста: ртотосЙ·

l4J Pracownik: 95 czy 97?

О
j

Klienl: Beпzyпa.

О Klienl: Bardzo prosZf.
,~

О Pracownik: Beпzyпa czц nlej пaprdowy?

О Kllent: Dzicп dobry, ртооц do ре/па.

О Pracownik: Tak, а/е ty/ko w sгоd/ш, w /шsiе.
Иmус w mi,dzyczasie szyby?

Pгosz~ opisac zdjf;cia.

Сwicгeиie 2 , п ЮLJ2
Prosz~ uporzijdkowac dia/og.

,

СиJ~l

•
oj>iemdziesillt trzy ~
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'в'....

2 - 10" ""."""""""."""""""""",,""
4 - 10., ..""""".""."""""""""""".",
6 - 10., ..""."""""""""""""""""",,.
8 . 10 .. """""''''''''''''''''''''""" .."."."

Stefan та jasne wfosy.
Jan ,ozmawia z Annq.
Zona Pawfa nie та sukni w paski,
Zona Jana lez nie та sukni w paski.
Piol, jesl ksi~dzem.
Zofia rozmawia z Mareinem.
M~zezyzna obok Piolra jesl zonaly z kobielq о ezarnyeh wfosaeh,
Marein sloi pleeami do Slefana,
Zona Jana та siwe wfosy.
Mqz Ewy pali.

1 - 10 """""""." ,,"'"'''' " " '"
3 - 10 """""."". ,,"""""",,''''''''''''
5 - 10 """""."" """",,.,,""""""'"
7 - 10 """ .. ".""""""""""""""".",

,

СlJJiNeяi;.; 1
Na pods/awie lekslu proszr; ldecydowac, jak оп; тajq па iтi~.
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,
CwiNeи.it 2 (";\"

"rosz~pos/uchac i wybrac syluacN, Kt6ra SpolKd/a lе osoby.

ieKsI I ~ zaloba О bezrobocie О rozw6d

teKsl2 О alkoholizm О wypadek О choroba

tекslЗ О rozw6d О ciqza О wypadek

:ekst 4 О dyskryminacja О emigracja О zdrada

:eksl5 О smierc О bezrobocie О depresja

:=ksI6 О choroba О depresja О samolnosc

eksl 7 О slarosc О bezdomnosc О bezrobocie

leKsl8 О alkoholizm О przemoc О bieda

,

CwiNeи.it 3 '1~L.3

.:JrI-оsz~ dopasowac wypowiedzi do postaci z cwiczen;a 1 i opowiedziec swoiтi slowaтi, со ich spotka/o .

• 1П~1y4 miesiqce, od kiedy nie та mojej zony,
~ ,а wciqz nie mog~ si~ z Iym pogodzic. Nie та
~nla, ,еЬут о niej nie myslaf. Cz~slo chodz~
~a cmenlarz па jej gr6b i opowiadam jej, jak
.., nql т; dzien, со nowego w ргасу, w naszym
=9rodzie, jak bardzo za ni'l I~skni~ ...

'- )

...........
То slraszne, со zdarzylo si~ mojej sioslrze.
Pijany kierowca wjechal w ni'l па pasach,
па zielonym swielle. Zgin~la па miejscu .
Codziennie modl~ si~ za jej dusz~. Ufam
Bogu, ,е la smierc, choc nie miala sensu
z ludzkiego punklu widzenia, jesl cz~sciq
jakiegos boskiego planu.

••

: "chaj, тато. Wiem, ,е 10 nie jesl najlepszy
-~menl i nie wypada w laki dzien, ale musz~ cos

;.znego с; powiedziec. Chcemy si~ rozslac. Nie
~"jemy do siebie, nasze drogi i cele si~ rozeszfy.
ec.zymy si~ oboje, ci~zko lak dalej ,ус. Jak dzieci

~'"agowaly? Jeszcze im nie powiedzielismy.

- oonad moje sify, ,еЬу 'ус dalej. Nie mog~ si~
- ~5ic, ,еЬу wslac rano z 16zka, nie тат аре-

- ..• nic mnie nie cieszy, nawet moja ukochana
~ca. Wiem, ,е musz~ wzi'lC si~ w garsc, Ьо

"т polrzebna mojemu m~zowi, ale zwyczaj-
= nie тат juz sif. Zycie jesl lakie szare, bezna-

_=.пе ...

: olnili mnie, Ьо byfy redukcje elal6w.
: а lala przed еmегуlш'l! Gdzie mnie
=-al przyjm'l? Zarejeslrowafem si~

_'Z~dzie, czytam ogfoszenia, pytam .
_ 'Jomych. I cisza. Siedz~ sfruslrowany

jomu przed lelewizorem, jem i lak mija
dzien za dniem. Niedlugo b~d~ gruby

. beczka ... А Iyle тат jeszcze energii
:-~c; do ргасуl

То spadfo па mnie jak grom z jasnego
nieba ... Ja, okaz zdrowia, nagle przykuly
do f6zka, zalezny od innych. Mimo lego
nie poddalem si~, ро dfugiej rehabililacji
jezdz~ па w6zku inwalidzkim, gram
nawel w koszyk6wk~! 1najwazniejsze:
m09'i! troch'i! рот6с zonie, kt6ra jest ; .
komplelnie wykonczona Zal т; jej._. ' .

А ja тат dosc swoich probIem6w. Nigdy о Iym
nikomu nie m6wifam, Ьо si~ wslydzilam. No Ьо
wszyscy widz'l: wykszlalcony, zamozny, nie pije, dba
о dOI11.Nikl Ьу I11;nie uwierzyf, ,е 1116jwlasny I11'1'
I11niebije, ,е czasel11zl11ienia si~ w besli~. Ту lez ni-
czego nie zauwazy!es, prawda? Oslalnio jesl jeszcze
gorzej, zupefnie nie wiel11 со гоЫС...

osiel11dziesiql pi~c



PrOSZ~sobie wyobra7/c, 'е 'а sama grupa spolyka 5 ~
Z8 rok, а/е w ich iyciu WSLуstJю zтieпi/o si~па /eps-::::
Со оп/ mySlij / m6w/ij?

• т~iCZY7пa w ,а/оЬ/е to syп Zo[ii
• s/oslra Аппу zg/n~/a w wypadku
• bezrobolny т~iеzуzпа 10 lesc Ewy

tw~4
Jakfe Sij re/aeje m/~dzy 'ут/ /udim/, jeie/i
w;eтy jaКie Sq тafieпstwa, а:

Maтi, со ci jesL?
Smutno mi. Oglqdatam stтa",nie dotujqcy ftlm: рewnа Todzina spotyka si~ w WigiЩ
i opowiada sobie, со wydaTzylo im si~ pTzez 'tт Tok. Same tragedie/ Smieтe bliskiej
osoby, pтzeтoc domowa, nieuleczolno Chol'oba, zdTada, rozw6d ...
Mami, to tylko ftlm. Owszeт, w iyciu koidego еz/оwiе/ш sq tTu,lne chwile, ale zawsze
ро buтzy wychodzi slonce, paтi~taj о (ут.
No ijeszcze wpтowodzili sir nowi sqsiedzi. Majq malego synka, kt6тyjest niepelnospTawny.
WyobTaiasz ,0Ые, ае Ltтmoly jui pTzecieтpial? Czujr si~ toka hezTodna, ehcialabym jal,o,
рот6е, ale nie wiem jol, .
А mysla/a.<ikiedy.' u wuluпtaTiaeie? Masz I.Tochrezasu, eheesz ротауас iппym, m6wiszjui
ро роlslш wYSLa1"CzajqcodobTze. Рошаlет I,iedy.<idziewczyпr, Kasir, kt6Ta pTaeowa/a
w tal,iej Juпdacji. Sp1'6bujr ша/еi" du rliej /шпLаkL.

Javier:

Mami:

Javier:

Javier:
Mami:

ею ромо! INNYM

Е

'"t:
t:

<-о
с:
о
~
N
"о
Ф

'N."
Е
"D.

Prosz~ pos/uchac f odPOWfedZltY:па pytan/a.

Klo zalozyl fundacj,,?
2. Jak si" nazywa fundacja?
3. Со znaczy 'а nazwa?
4. Kiedy powslala?
5. Dlaczego?
6 Czy fundacja pomaga gl6wnie

dzieciom?
7. Gdzie та siedzib,,?
8. Jak myslisz, со Мат; napisala

we-mailu?

,

Cw~2
Prosz~ przeczylac odpow/edi Кas/ i spr6bowac
wyjasnic podkreSlone s/owa.

Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej

Od: I kataгzynawalaszek@mimowszystko.org

00: I тami.takada@glossa.pl

Temat: I Re:zapytanie

Witaj Mami,
bardzo si~ ciesz~, ze chcesz z nami dzialac :). DziE;:kuj~!
Zeby zostac wolontariuszem Fundacji Аппу Dymnej Mimo
Wszystko, trzeba wejsc па stron~ www.bluromlodych.org
i .m.cts.D.-'tс pгzycjsk ро lewej stronie, gdzie jest napisane
ZQSТAN WQLQNTARIUSZEM!
Dalej musisz postepowaC wedfug wskaz6wek, а w rubryce:
adres ftrmy / redakcji wpisac sw6j adres zamieszkania.
Na swojego maila dostaniesz zwrotny link potwierdzajacy.
W tym тailu bE;:dzier6wniez ankieta, kt6гq tгzeba wypelnic
i pгzeslac do mnie. Jak dostan~wypelnjona aokjete, zmieoi~
Tw6j proftl z КANDYDATA NA WQLQNTARlUSZA
па WQLQNTARIUSZA.
Wtedy b~dzieszdostawac newslettery "Biura Mlodych".
а logujqc siE;:па stronie b~dzieszтogla pгzegladaC stref~
wolontariusza, w kt6rej mozoa zoalezc ioformacje о tym,
jakiej ротосу potгzebujemy ту i oasi podopjeczoi oгaz
zdjE;:ciaz r6zoych akcji. ! ~
Jesli masz jakies pytania, to prOszE:pisz. Jak masz mozliwosc, I ~
to zapraszam па spotkanie, wtedy opowiem Ci wszystko :
szczeg6towo.

Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Walaszek
Biuro Mlodyeh
Fundacja Аппу Dymoej "Mimo Wszystko"

•• ....................................................................................................................................
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о со Kas;a prosi Мат;? (tryb roz!<azuiqcy)

,

Сw~З

1.

2.

З.

Ь.

б.

7.

8

9

'0

zostac wolontariuszem ..!.Р!:>t(1.и..I<!.l?f9!!.t.(1!1/~$.z.~ .
wejsc па stron~ •..............................................................................
naeisn'lc przyeisk· .
post~powac wedlug wskaz6wek· .
wpi sac ad res .
wypelnic ankiet~ .
przeslac do mnie .
zalogowac si~ па stronie· .
znal eic info гтае je .
przyjeehac па spotkanie .

ANКlETA
WPISZ SWOjE DANE OSOBOWE;

._--- - - ._-----_.'-- --_ .._._ .._ ..--~.- - ------- --~---_. ----_.~
___-'--I'Тl~~""_,,. __ ,, __ ---i_bla.>ii ._ .._ .. _ .. . "_,, "." .
: Nazwisko i ТоFюdо!.~~~~~.s.~i~_~_~~d~~~~~I=:=2.=~~--.-_~~~".~~..-:.==~:==."..:~:::_~==.:
· Adres zamieszkania • ие. Sро/20jио 12/3 з0·054 kло/26UJ .
-D~t~~~~dze~i~ --'-·04:04 ;'(1136---- .--,,- ------
=~~~~~~_~==:~2==~ ~~.:===.==:::=:==~,,=:=__=~~~

Nr dowodu osobistego I пг legitymacji 9
;P-r~~;·~·~yp~l~i~·;;:;-b~kii";;;~t~;;;i~"~~~"k'x'''''-----.-.."-.".,,..<

· przy preferowanym sposobie kontaktu
--- --- ~--.- ----- -. ~._----_._-_ ...- .._ .._.-----_ .._---------- -- .__ ..~-.,. ""-"-"--- ..._._ ..

Nr kom.;

Х e·mail; o«JlI!l. ta/2odo@gtossope
------ .. ".-.-." - -. ----" ------- --- ..-- - --" - - ..,,_._._-..J

Jak chcesz wsp61pracowac z Fundacjq?
· (wstaw znak Х przy swoim wyborze, mozesz wybrac kilka opcji) I
!._------.. ------"--",.,,",,, _._------ ._.._-----_._--_.----" .._-_-._.._.._.._---_. __.-- ._ _---_ -
! 9 W ramach akcji okolicznosciowych i

9 Wykonuj'lc ргасе biurowe i
9 PomagajqC indywidualnym osobom

Prosz~ о podanie swoich szczeg61nych umiej~tnosci, zdolnosci
(zawodu, kierunku studi6w, uko!\czonych kurs6w, zainteresowa!\ itp_)

исц Sl? jfi2ylгo pofslгlego, zиом jOpois/2i 1 оиgiеfslгl,
lиteJr.esUjr:SIr: sztu/2q, zUJlaszCzo o«JеaлsfUJeJ>I.,fJOfоgШlJiq,
ш.СЙlfek!ш.q, ЙISfшlq_

,

Cw~4()
Prosz~poslochac ; zaпo!owac, jak та wypelп;c aпMe!~ obco!<,"jowiec i ja!<moiпa wsp61pracowacz fundacjq_

osiemdziesi'lt siedem
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Ми' dziecku nie
wolпo daw(lc zapalek!

-ети

JAKIEMU?

rodzaj пijaki

rodzaj пijaki

UNICEF JЮтиуи biedl1
dzieciolll.

. .
-е)

JAK/M?

-ут
-im

JAКlEJ?

rodzaj ieпski

rodzaj ieпski

Мо koleiaпltoт пie
wystarcza па пic СZШiU.

synит chce si{!

zwykle
Jednosylabowe

-ети

JAKIEMU?

Nasz,
spac.

rodzaj meski

rodzaj meski

~~I8':t:t·__ ,
"Adaтowi Mickiewiczowi, Moj) maтie brak sf1.
пиr6d. " Kasi па tyт zalei.y.
Moj kotи 8fr пшlzi. Рап; R6iy jest zi1nno.

CELOWNIK КОМИ? CZEMU? ' ' '~;f;,

Jak Мат; dojechala do luпdacji?

Pod szko!q Мат; J!!.$Ji;идr. (wsiijsc) do tгamwaju пг 13; (WУSI~Щ

па p\)tl;, czyl; па oslatn;m pгzyslanku. Potem (p6jsc) па pгzyslanek

autobusowy; (WS;ijsc) do autobusu posp;esznego numeг 501,
kt6гym (рпеjесhас) dwa pгzystanki ; (wysl~sc).

Rozejгzala s;\), (рпеjsс) pгzez ulic\). Ро chwili .

(dоjЩ do w!asciwego numeгu i (wejsc) do sгodka.

с9 ...JAK [ELOWNIK
".с
О
~
N
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Ф
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о
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(pojedyncze osoby)
(cale rodziny)
(chore dzieci)
(ludzie slarsi i samolni)
(niepelnosprawni)
(niewidomi)
(biedni)
(zwierz~la)

/ witaтiny (тojeти dzieckи). Коти?
Codzieппie dajr

-....(тojeти dzieekU] witaтiny. Коти?
"'..

5

З.

2.

1.

6

9.

2.

З.

8.

4.

Оп; pomagajq:

1 ••••••• p"ojetf.!jIt~Y01..()f;.o.i?o.~....

10.

Коти poтagajq w%пiariusze?

,

5

б

7

8

Prosze uzupe/пic (czas przesl/y).

zlodziej / ukrase / pieni'ldze /slarsza kobiela
2 sludenl/ oddae / ksiqzka / bibIiotekarka

з тата / opowiedziee / bajka / swoje dzieei

4. оп / nie odm6wie / ратае / sw6j przyjaciel
5. bank/ pozyczae / ludzie / pieniqdze

б. опа / przedslawie / sw6j chlopak / swoi rodzice
7. pies / przyniese / gazela / sw6j рап

8. szkola / zarezerwowac / kurs / рап; Barska
9. c6rka / kupie / marynarka / sw6j ojciec

10. оп / sprzedac / ja / nieswieza ,уЬа

11 ,опа / wybaczyCI m'lZl jego zdrada

,

Cwicг~l
koтu? czeтu?

.. i<Q!!!!! pomaga Kasia? РО'lti./.!и.~iе. (рап; Аппа).

.. ufa Wojlek? (Ania i Kasia).

.. dzi~kuje prezydenl? (premier).

.. szkodzi alkohol? (zdrowie).

................ kibicowales? (Adam Malysz).

................ zazdroscisz? (Касре, i Iza).

................ nie podoba si~ ksi'lzka? (profesor) .

................ nie wierzq ludzie? (Ia gazela).

................ si~ przyglqdasz? (slara folografia).

................ dali pieniqdze? (zebrak).

,

Cwicг~2

,

Сw~З
Prosz~opisac /otogra{ie.



Prosz~ uzupe/пic.

1. Powiedz ../!!..с (ja), ile masz lat?

2. Dalej (оп) wierzysz?
з. Ро pгostu (от) ufam.

4. Daj (опа) to.
5. Przypomnij (ja) potem.

6. Nie zazdгosc (опе).

7. ZyczQ (wy) tego.

8. Baгdzo (/у) siQ dziwiQ.

9 Podoba (оп) siQ!
10. Nie dokuczaj (ту)!

11. DziQkujQ (wy) .

12. Со (/у) szkodzi?

Znam wielu .

Nie zgadzam siQ z ...................................•

Pomaga! .
То artyku! о .
................................. zyjij w ce!ibacie .

Ku р to !
IdQ z .
Mysl о !

S!uchaj !

Kochaj 1

przyjacie/e /udzie

................... .. .'.

pieпiildze

• ••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••• 0".......................... - -... "-.

przeciw / przeciwko, dziQki,
wbrew, па przek6r_ --р

Syrop przeciw kaszlowi.

DziQki Bogu!
Zrobi!a to wbrew woli rodzic6w.

Ozeni! siQ па przek6r mamie.

Prosz~ podac SWOj€ przyklady zda(}
z przyiтkaтi z raтki.

. ,................. - .

,

Сwicгf!И.iRJ 1 то
Prosz~ uzupelпic /abel~.

..'

Szu kasz ?
Dbasz о ?

Ufasz ?

Idziesz z ?

.................................................... Sij wazni!

Zalezy mu tylko па ./?I:i!щ:qс49.(;.( .
PotrzebujQ .
Nie mysl teraz о 1

Czekam wciijz па .

Nie wie со robic z .

....................................... ! S!yszycie mnie?

Ilu zginQ!o?
Nie dziwiQ siQ tym .

Во; siQ .
Bawi siQ .

........

................ "..............................

t.w~2
Prosz~ uzupelпic .

......

BIERNIK

WOt.ACZ

NARZEDNIK

CELOWNIK

с[) LUDZIE SA ROZNI

MIEJSCOWNIK

.D

с
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W jedпq rrl'r kielicll ..
w druyq r~I", wiпa dzban,
а пade mпq .
иmат! pijak, ale рап, рап, рап,
[агата ...

А ро па тут птоЫс
beczka wiпa brdzie sLac.
I ydy przyjdziesz sir .
mo:esz kufel sobic wlac, wlac,
wlac, tarara ...

POWТORZENIE (}

W piwпicy mпic poehowajeic,
w piwпiey mi l<apeie.
I y1uwr mi obraeajeie
tU11l,gdzie jest ud . .
szpuпL, szpuпt, szpuпt, tarara .

....... (10 mnie пie wolajcie,
пiceh пie тоЫzhrdпych szop.
Tylko ty mi, ,
spirytuscm glowf skrop, skrop,
sk7'0p, tarara ...

Proszr; pos/uchac i uzupe/пic.

.................. dzwuпiq, .
dzwoniq, тпie пie dzwoпi zaden
dzwuп. Во takiemu pijakowi
jakie ..".. ...... taki zgoп, щоп,
z,qon, [агата ...

~>~<~.;.~',::::.::.:<',;:':
..',: :

" ,',

Ludzie, kl6rzy jezdzq па w6zku inwalidzkim 10 """','"'''''''''''''''''''' ,
Rzqd nie dba о """'" """" " " " ,""""" """ " " " """" " '''''' '
Ludzie, kl6rzy nie slyszq 10 (Iudzie) """,g,f.q;H:""""" ,
То specjalne "Wiadomosci" dla ",g[ucJ!.y,c,R,,,,,,,,,,,,,
Ludzie, kl6rzy nie widzq 10 "''''''',,'''''''''' ",,""""""'''' ,
Alfabel Braile'a jesl dla """'''''''''''''''''''''''',,''''''''''',,'' ,
Ludzie, kl6rzy nie majq wielu lal 10 """""""",,""",, ..
Lubi~ pгac~ z """"""", """" ,,"""""""",,."'" .
Ludzie, kl6rzy majq duzo pieni~dzy 10 """".""""".,, .
То dzielnica dla """"."""""".,,.,,"""""""",,""""""'" .
Ludzie, kl6rzy Sq w szpilalu 10 ".,,""""""""",,""""" ,
Lekarz przyjmuje ".""""""""""."",,.,,.,,"""" od rana.
Ludzie, kl6rzy nie majq ргасу 10 ""."""""",,.,,""""" .
W Iут miescie jesl 20% """."""""""""".".,,""""",, ..
Ludzie, kl6rzy nie majq domu 10 """"".""""""""",, ..
Pisz~ artykul о ."."".""""""""""""""""""""""""".,, ,
Ludzie, kl6rzy nie majq pieni~dzy 10 ".""."""".""" ...
Thfund~a~m~a" ,.., , " ,.•
Ludzie, kl6rzy nie chorujq 10 " " ".""""" ,
Nurkowanie 10 sporl dla """""".,,""""""""""""""" ,

10,
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6

9.

8

4.
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3
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Proszr; uzupe/пic.
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Q)ZADUSZKI

"I

PrOSZI; odpowiedzie(: па pylaпia.

Czy wiesz, со to jest dzieri Wszystkich $wi<:tych
i со to Sq Zaduszki?

2. Czy wiesz, jak Polacy obchodzq te swi<:ta?
3 Jakie tradycje zwiqzапе ze wsроmiпапiеm

zmarlych Sq kultywоwапе w Twoim kraju?

Prosz~ dopasowac stowa do i/usfracji.

(

znicz / lampka, gr6b (/, krzyi, cmentarz,
kaplica, aniof, pomnik, wieniec, rzezba,
chryzantema, tabIica pamii\tkowa ----

,

Cw~l

-'"N
'":::
"••N

zmar/y '- iyji\cy, swiat/o, pogrzeb, zas/uiony, wierzi\cy, dusza, odetchni\c (. ulgi\), pogariski,
przewodni, cenzura, w/adza / w/adze, prze/oiony

Сw~З () ,'Ао
Pгawda CLY пiepra'Nda?

Panstwo Maj рlапujq wyjscie па cmentarz.
$wi<:to Zmar/ych i dzien Wszystkich $wi<:tych to dwa r6zпе swi<:ta.
Wfadzom PRL-u пiе podobala si<: rеligijпа nazwa swi<:ta.
Na сmепtаrzu jest wyjqtkowa atmosfera, а kwiaty па grobach pochodzq zпаd morza.
Сmепtаrz Rakowicki jest bardzo stary, fuпkсjопujе od 1830 roku.
Na tym сmепtаrzu Sq Wу!qсzпiе groby ludzi zаsfuzопусh dla kraju.
Panstwo Maj рrzупiеsli па gr6b dziadka kwiaty i lampki.
Мат; uwaza, ,е polskie zwyczaje Sq bardzo lаdпе.
Jап Matejko to malarz histоrусzпу.
Неlепа Modrzejewska byla S!УППqрiоsепkаrkq.
Рап Maj chce pokazac Мат; miejsca pami<:ci паrоdоwеj.
Duzo ludzi zatrzymuje si<: przy grobie rodzic6w papieza.

92 dziewi<:cdziesiqt dwa
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То s/дту cтeпtarz, prawda?
Tak, pieTwszy poyтzeb oclbyl si? tu
w styczniu 1803 ,"oku.
Ojej, to jui zabytkowe miejsce.
Tak. / to nie ty/ko ,е wzglrrlu
па wiek. 7najdziesz tu wiele
уroЬ6ш ,папуcl, uпопусlz,
агtуst6w, luclzi zasluionych clla Ilraju.
5у tei угоЬошсе zwyklych mieszkтic6w
Kгakowa, klаге ро proslu Щ pi,lтe. Те
slаге pтппiki, to male clziela ,ztuki.
Uwielbiam je JotogгaJowa6.
Faktycznie, moina CllOclzi6i oyl,qr1a6
rzeiby. ]ak w muzeum 1'11<1yolym
пiebem.
А wiesz, "е najstaTsza CZf.'i( cmeпtarza
jest zaprojeklowana па planie Ьгату'l
Вгата jako symhol ргzеjsсiа od iycia
du sтierci.
То pirlтe.
Chor1imy, tu jest уг6Ь mojego r1ziar1ka.
.Jоатщ gdzie poloiyc [е сhгуzaпtету?
Tutaj? Karol zapallampki.
Со znaczy Iсп napis роа kгzуiет?
"Pok6j jego duszy'''! Zehy odpoczywal
w sроlшju. Та" naprawdr, 10 ту
wszyscy, kiecly ргzусlzоclziту tu, szuka-
ту ciszy i SPOllOjU.. .Jeclni p,-zychoclz,q
sir pomodli6, clla innych 10 moment
шаиту, ,"efleksji. Шаlеуй znajclziesz tu
dzis wicrzqcych i niewierzqcych.
Вагdzй mi sir poclobaj,q wasze Iгаr1усjе.

Магпi:
Кат)'

Karolina:

Mami:
Karol

Mami:

Mami:

Рап Mal:

Кагоl

Mami:
Karol:

Mami:

P"zejdimy si, teгaz 1'0 степlш·zu. Mami, pokaiemy ci YTobowiec .Jana Matejki, teyo
оа wielkich hislorycznych obгaz6w, а polem grohowiec calej Toclziny malarzy
- Kossak6w. Тат пiеr1аlеlш leiy tei Helena MOllTzejewska, slynna aktorka tealralna.
Роп06 do r1zis, ро premierze, kгаlиwsсу arly.sci ртzупоsщ jcj kwialy i ргоsщ о рат ос
w r6iпyclz spгawach.
Mami па решпо chce zobaczy( ут6Ь Marka GTechuly, hylysmy ostatпio па konceTcie
jego piosenell.
А со z 1'omnikiem iolnierzy Armii KTajowej i Kтllowskicll Orl,qt? Mami 1'owiппa
1'ozпawa( паsщ histori?, а 10 1'1'zeciei symbole патоаошс.
Nie тагtшciе si?, za1'lanowalam r11u,qispacer, wszyslko zclqiycie 1'okaza(. Nашеl
ут6ЬA1'ollona Kт'zeпiowslcie,qo, ojca ]08e1'ha Conrada.
D2irlcujr Ьанlzo, шЫц, "е to 1'rawdziwa 1'ol811aпek1'o1'olia. О, а со tom jest?
Тат, gclzie stai tak cluio as6b?
То уг6Ь Toclzic6w Karola Wojtyly.
Pa1'ieia Polal1a?
Tak, 1'тawie caly КтаЫш sl,lacla tu I,wiaty albo Zl1pala zпicze. CllOclimy.

Mami, czy wybicrzesz sir z nami
па cmcntarz?
Na cтeпtarz?
Tak, dzi.<dzieп. W"ystl,icl,
Swir1ych i tгadycyjnie odwiedza-
ту утоЬу naszych bliskich.
А tak, czytali'<my о Iут leksl, ale
1.0 sir пazywalo Swirto Z'IIlaTlycl,.
Swirto Zmarlych to пazwa
uiywana . rzez pTopagand,
w czasach PII.L-u, Ьо nie wszyst-
I,im odpowiadala lar·eliyijna.
Tak, fштuпi:ki пie тugli
zlikwidowac swit:ta, tu (;(lUciaz
inaczej je nazwali. Ale, w sumie
przyj?lo si? to ich поше
ukresleпic.
Aha, гоzшпiет. ТJzirlшj, za ш-
proszenie. Baтdzo Cl',tnic pojadr
z pailstwem.
CiesZf si" Ьо clzcialaт, "еЬу';
poczula пiероwlагzalrщ atmo'Jer?
lеуо clnia. 70baczysz, b,clzie
тп6s/,wo kwiatc5w i morze swialta.
Tylko ше: со.<ciepleyo, 110 10 Iгосh?
роlгwа. Pojeclziemy najpieгw
па Cmenlaтz Rаlшwiсki, а potem
jeszcze па 5alwator.

Pani Maj:

Mami:

Матl

Рап; MaJ:

Pani Maj:

Mami'
Pani Maj:

Рап MaJ:

Pani Maj:

Кагuliпа:

Рап Maj:

Мат!:

РаПI MВj:

Karol:

Mami:
Karol'

~VVV~ ~ v v~ __ vvv v~ v __ v_v v_~ __,

--t. ~ Rzeczpospolita Ludowa
___ а рапstwа polsklego
~'8!-1g9_

Рюsz'i dokof?cZYC zdaпia.

1. W dzien Wszystkich Swi~tych Polacy zwykle ...
2 Cmentarz Rakowicki powstat па planie Ьгату, poniewai ...
3 Na Cmentarzu Rakowickim warto zobaczyC ...
4 Ludzie przychodzq па cmentarz, "еЬу ...

dziewi~Cdziesiqt trzy
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Cw~ 5 , п""
ProSZ?uporzijdkowa( tekst.

ш Oficjalnie kosci6! wspomina zmar!ych w Zaduszki, 2 listopada, jednak upowszechni! si~
~ Dlaczego dzieri Wszystkich Swi~tych jest tak waznym
D spotkari z rodzinq. Ludzie cz~sto przemierzajq са!у
D grobami i zapalic symbolicznq lampk~. Pami~c oddana zmar!ym, zbIiza
D dniem w Polsce? Sqdz~, ,е przede
D zwyczaj odwiedzania cmentarzy juz 1 listopada.
D zastawionym stole, wsr6d ozywionych rodzinnych rozm6w.
D zyjqcych. Pierwszy Iistopada (о dobry moment па
D wszystkim dlatego, 'е motywuje nas do
[П] chwili zadumy i wyciszenia па cmentarzu, nast~puje spotkanie przy
D refleksje i przemyslenia, choc w naszej tradycjl cz~sto ро
D kraj, ,еЬу stanqc wraz z bIiskimi nad rodzlnnymi

СwiNeиit 6'-"
Angeta sp?dzita dzietj Wszystkich Swi?tych i Zaduszki z zaprzy/ainionq po/skq rodzinii
Na podstawie wiadoтosci z dialog6w 1- 3, cwiczeпia 5 araz тару prosz~ utoiyc
jej re/acjf; z tych (iw(J(jпiowych swiql.

, ,--' ,д

СwiNeиit 7 t"'rzeczywistosCi'l' zorganizowac, koncertow;j,
Prosz,' uzupetm( wsp6lnym, toczy!o si~, narodzil si~, atmosfera,

wolno, wolnosci'l, trzeba, niezwykla, si~ga (/

Krakowskie Zaduszki Jazzowe majq juz dlugq histori~, ....:liii.lJ,Q.. .... опа 1954 roku. Zaczyna!a si~ wtedy ро-
stalinowska odwilz. Ludzie mogli swobodniej odetchnqc. Artystyczne zycie Krakowa .
pe!nq parq. Nic dziwnego, ,е muzycy za!ascynowani faktem, ,е nagle .. im pubIicznie grac
jazz - wczesniej zakazany, Ьо wrogi ideologicznie - postanowili sobie jazzowq imprez~.
Imprez~, kt6ra pozwoli!aby si~ spotkac па muzykowaniu pasjonatom jazzu z ca!ej Pol-
ski. Trudno (еп pierwszy zjazd nazwac festiwalem. Muzycy spotkali sl" nie w sali tylko
gimnastycznej, w jednej ze szk6! podstawowych па krakowskim Salwatorze. Za (о .
Ьу!а fantastyczna. We wspomnieniach pojawiajq si" s!owa: niepowtarzalna, , niesa-
mowita. Warto pami"tac, ,е pr6cz muzyki Ьу!о w (ут spotkaniu со,; jeszcze - t"sknota za swobodq,
............................... przez duze "W". Ву!а (е;; рг6Ьа walki z dosc pOnUГq komunizmu.
I (ат w!asnie, w zat!oczonej sali, wsr6d szkolnych !awek jeden z najstarszych festi-
wali jazzowych swiata jeszcze tylko dodac, ,е organizowane od tamtej рогу Zaduszki
Jazzowe wysz!y poza Krak6w, teraz juz prawie kazde miasto w Polsce та swoje muzyczne Zaduszki.

••

,

СwiNeиit 8 4,'
ProSZ?przeczytac tekst о Zaduszkach Jazzowych
t zazпaczyc. jaki sens тай nast?pu/qce zdania

1. Zaczyna!a si" wtedy odwilz.
D koriczy!a si~ zima I topnia! snieg
liZJ polityka w!adz Ьу!а mniej restrykcyjna
D zmieni! si~ klimat w Polsce

2. Ludzie mogli swobodniej odetchnqc.
D powietrze bylo lepsze
D mieli wi~cej wolnosci
О mieli wi~cej miejsca

з. Artystyczne zycie Krakowa toczy!o si" pe!nq parq.
D artysci krakowscy jezdzili kolejq parOWq
D artysci spotykali si~ рагат;
О zycie artystyczne byto bardzo dynamiczne

4. Jazz Ьу! zakazany.
D Ьу! nakaz grania jazzu
D wtadze kazaty grac jazz pubIiczl1ie
D nie wolno Ьу!оpubIicznie grac jazzu

5. T"sknota za swobodq.
D ludzie chcieli m6wic to, со myslq i robit to, со chcq
О ludzie potгzebowali wi~cej miejsca
О ludzie potгzebowali гuchu па swiezym powietrzu

9 4 dziewi~cdziesiqt cztery
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СЮТRОСИЕ
ИISТОRII

hipokryzja -

powszechny -
gl6wny -........... ,..........,......., .

Do zobaczeпia wszystkim! r,ecf па рпJЬr.
Na jakq pr6br?
Nasze "6111Оteatralпe pтzygotиwuje cyl,l "Wieczory listopadowe".
Тета, тату па tapecie inscenizacjf Jragmeпtи "Dziad6w" Mickiewicza,
to ta"i roman.tyczny utw6r. Opowiada о pogaizsl<i-mIш.lсiе zmar/ych
i ,"ytua/acl!, kt6ге odhywaly sir посц па cmeпtaтzи. '~1\

"Dziady", hm ... со, mi Lо m6wi, ju.i: gdzie.' slysza/am ten tytu/. . )
No pewпie. PamifLasz "R6iyczkr"? Теп Jilm, па 1<t6Т1Jwyhтla, sif ,е тпц. Тат byla Laka
,се",а w teatгze, spektakl wyreiyserowany przez Kazimieгza Dejmka, а potem ...
Tak, pamifLam! Demonstracje! SLиdenci protestиjqcy пд иlicach, milicja z gazem
i раllшmi. Brиtalne "сепу! То bylo stm"zne.
Ale p"awdziwe! Но" 68, тaтzec. Waiпa data w пaszej !listогii.
'Га", wyszli па иlicf, krzyczeli "Niepodleglo.'{; Ье, сеnzш"у!". То byla ich
пiezgoda па iycie w systeтie "omиnistycznym, па polityl'f partii,
па wszechobeeпe zaklamanie.
А Mickiewicz, nasz Wieszcz, zn6w zagтzewal do wal"i о wolno'{;.
Micl!iewicz? Nie 1"Оzшпiет.
Kiedys ci opowiemy о Powstaпiи Listopadowym, ale (о jui inna I!i"toria.
Wracajqc do Матсаijego pтzewodniego hasla "Chcemy IшltUТlJЬе,
ceпzuтy!",zastaпawiam sif, czy w dzisiejszych czasach wolпo,~ci stowa,
"to, Zl"Ozшпiеtamtq wall'f?

Karol bierze udzial w przygolowaniach k61ka lealralnego.
Karol gra gl6wnq rol~ w inscenizacji "Dziad6w".
Mickiewicz jesl aulorem "Wieczor6w Lislopadowych".
"Dziady" opowiadajq о chrzescijariskich Iradycjach.
"R6iyczka" 10 Iylul speklaklu lealralnego.
Speklakl wyrezyserowany przez Dejmka Ьуl grany w Tealrze Narodowym.
Мат; oglqdala "R6zyczk~" razem z Karolinq.
Sludenci proleslowali wewnqlrz gmachu lealru.
Milicja inlerweniowala bez uzycia sily.
Opisywane wydarzenia mialy miejsce jesieniq.
W haslach proleslujqcych sludenl6w powtarzalo si~ slowo "cenzura".

prolesl -

manifeslacja -
przedslawienie -
okropny -

Prawda, пieprawda czy brak iпforтacjl?

Mami:

Mami:
Kaгolina:

Karol:
Karolina:

Karol
Mami:
Karol:

Karol:
Mami'
Karol:
Kaгolina:

CwiN~2
PrOSLCwyszukac w dia/ogu 1 'употту
do podaпych poпizej wyraL6w.



СlJ}iNeиit 4
Со pasuje?

prolesl па
niezgoda przez
wyrezyserowany do
brac UdZi~l~ wobec
zagrzewac w

Prosz~ wplsac przyiтki w odpowie(iпie тicjscc labc/I.
Uwaga, пlek16re przyiтki IqcZq 51ft: z dwoma przypadkaт/.

,;:.

.'-.'

ProsZf; wyjasпic wyrazeпia.

• miee cos па tapecie
• со!; т; 10 m6wi
• wyjsc па ulic~
• zagrzewac do walki
• wolnosc s{owa

CELOWNIK

przed, wobec (/, z / ze, z / ze, nad, о, па, о, wedtug, bez, w, w, па, wbrew, za, pod
jako, przez, do, przed, dla, koto, przy, mi~dzy,u, nad, przeciw, ро, ро, od, za, pod

BIERNIK

Prosz~ odpowiedziec па pylaпia.

witany, has/a, miee miejsce, widz, z _ара/ет, wyrezyserowany przez (/, w/adze, wyslraszony,
odwo/ae kolejne przedstawienia, zademonstrowae, spontaniczny, Ьус przepe/nionym

I .. О' d6 "М' k" ... / II./IJIr.е2f1SелоIl./ОИУСЙ п!lz.ez К .. О'-пsсеПlzаСJа" zla w IC 18Wlcza w rezyserll ;} ZJ ••••..••••••...•••••••• t;' ..••••••••• , aZlmlerza eJfТ'.•..::;..

10 jedno z najwazniejszych wydarzen w hislorii polskiego lealru. Premiera speklaklu odbyla si~ / .
............................... 25 lislopada 1967 roku w Tealrze Narodowym w Warszawie. Przedstawienie szуз-:
zyskalo wymiar polityczny - antyradzieckie akcenty byly entuzjastycznie / .. .
przyjmowane / przez pubIicznosc / Kolejne spekta- "
slaly si~ manifestacjq uczuc narodowych Polak6w. Nic dziwnego, ,е juz за stycznia 68 roku wladze :
munistyczne zaniepokojone / odbiorem spolecznym spektaklu, nakazaly zdj'i'C"
"Dziad6w" z afisza/ Tego dnia zag'"
по ostatnie pubIiczne przedstawienie, sala p~kala w szwach / .. .
- Ьуl nadkomplet, dominowali mlodzi ludzie. Zywiolowe / oklaski widz<'>
WCiqz przerywaly przedstawienie. W tej gorqcej atmosferze, zaraz ро zakonczeniu spektaklu, gru~
student6w ruszyla pod pomnik Mickiewicza, Ьу wyrazic / sw6j prolesl wobe:
decyzji rzqdu / Inscenizacja Dejmka, stala si~ pretekstem do glosnego wypowiedz=-
nia sl6w / .. : "Zqdamy Prawdy!", "Palkami Prawdy nie da si~ zabic!". Taki Ьуl poczql~
"wypadk6w marcowych", kl6re wkr61ce obj~ly caly kraj.

1. Jak rozumiesz slowa Karoliny: ,,(... ) czy w dzisiejszych czasach tolalnej wolnosci slowa, ktos
zrozumie tamtq walk~?"

2. Czy znasz inne, podobne do marcowych, wydarzenia w historii Polski?
з. Czy w hislorii Twojego kraju mialy miejsce prolesty spoleczne, kl6re obejmowaly caly kraj?

Jezel i tak, to czego dolyczyly?
4. Wobec czego spoleczenslwo najcz~sciej wyraza sw6j prolesl?

,

СIJ}i.eгeиit 5

Q) NIE ROB NI[ZEGO
WBREW SOBIE!

Proszr; zamieпic zakres/oпe w tekscie wyrazeпia па zwroly z ramki, w odpowiedпiej {ormie gramatyczпej.

~о-'"..с::
•••..с::
u
О
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Lиbi, go. / Dzi,kиj, ci. / D/aczego iпteresиjesz si, пimi?
Id~ do п/еуо. !Ргегеп/ d/a с/еЫе. !Czekam па n/ij. (рпу/теА)

•• Jemu nie dam п/с. / Kochaт [у/Ао jego. !Оп lиЫ /у/Ао с/еЫе. (emfa,a)

Сw~З .\(.,
Со pasuje?

....................................
~ ja

~ тте

..'

O1ze

. \
oпi

iт
nim

icfl
пich

niclt

nimi

ich
nicll

шуту

rшs

пaтi

пzт

опо

1Z1m

go пт
пiego
jego

mи 1znт
nieтu
jemzl

je nas
nie

оп uпа

уо
niego
jego

ти
niemu
jeтu

уо
nie,qo
jego

niт

llim

ty

...c.{~..

тnie

т;'
тпi.e

пшq

тnie

BIERNIK

.... :

•• j

CELOWNIK

Cw~2",
Prosz~ иzuре/п/с tabef~.

..;
••

EШmJJ8
~

Ika,

~6w

bko

,kle
ko·
~cie
)га-

Jpa
Ьес
tze-

!tek

2

3

4

;.

б.

7.

В

9.

10.

Dlaczego оп zawsze та pretensje do jq! п/el! jej?

Oni <'! bardzo niesympatyczni i cz~slo smiejq si~ ze mпq! тп/е! mi.
Czy dlugo czekacie па п/ego! go! пim?

Dlaczego jesles lak uprzejmy wobec пich! п/т/ / /ch, а nigdy wobec па, / пат / пат/?
То wszyslko przez /obq! Cf! clebie!

Matka bez przerwy mysli о mej! jq / пiq i martwi si~ о п/ej! jq / п/q.
Nigdzie nie p6jd~ bez wamf / was! wam.

Nie krzycz па пie / je / пimi! То nie ich wina! [ J
Ktos dzwoni! i pyta! о /оЬ,,! /оЫе / cieble. то- w4Z!fit!<Jr ptzez ciRlJi.pJ
Niech 10 zostanie mi~dzy пат! па, / пami!

~-----------~

,

СwiNeиiE 4
PrOSL'i uLupefп;c.

Nie warto lilowae si~ nad (оп).

2 Nie b~d~ sprzqlae ро (/у)!

з. Czy mozesz isc ро (опе) do szko!y?
4. Wedlug (опа) powinienes ise do lekarza.
5. Naprawd~ przedstawi!es si~ jako Оа)?
G Jeszcze са!е zycie przed (wy)!

Zakochala si~ w (оп) ро same uszy!
8. Dlaczego zrobiles to wbrew (ту)?

9. Usiadlam kolo (опо).

10. Nie тат nic przeciw (от),

ale wol~ Ьуе tylko z (/у).

Nie W!f& на н-r.и.ie.

то- ~ ицjа wiиo,!

dziewi~tdziesiql siedem



siebie / si~
sobie
siebie / si~
sobq
sobie

MIANOWNIK

DOPEtNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NАRДDNIК

MIEJSCOWNIK

Zajmowa! si~ sam siebie.
Byli szczeгzy wobec sobq.
Zakochani Sq wpatгzeni w sobie.
Оп zгoЫ! to wbгew siebie.

5

6

7

о solJie

Zaiтck siebie пie wystfpuje U' miaпowпiku.

Zaiтek sifi, siebie zastf(pujc wszystkie zaiтki osobowe
w odтiaпie (тпic, tobic, jcтu itd.), jezeli. odnoszq sif
опс do podтiotu zdaпia.

Adaт i Piotr to bracia.
Adam туШ о пim (о P;otrze).
МiJт. ту;'!; ty!ko о ~(o Mamie),

1 Kto wobec kogo Ьу! szczeгy?
, О kim musi pomyslec Тот?
, Dla kogo Тот powinien со,; zгobic?

Т-, гашJгt hgЩ"'{f ,г,'ди!! w06ee tffBlf! WgiЬj. и<i,i{, г. co(je;.t
z 1bIJa,им tok. Mмtнi{ ,i{ & riehit! Nit _тг tok rIo1.§.Мщiи pO"'{ff1!i
& [OBlf! D06щ, г. 'UJh~zсо( d/o, iJfяgrJ, akztbh 1N со( d/o, tffBlf!

Pr05Z~skorygowac zdaпia.

Rozmawiali cz~sto о sieBie.
Zг6b to dla samego ciebie!
Lubimy гozmawiac ze sobie.

Prosz~ uzupetпic feksf, а пasl.~pпie posfuchac ; skorygowac.

2

3
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"RMyczka", film Kidawy-B!onskiego pгzenosi nas w koniec lat 60-tych, akcja rozgrywa si~ па tle
histoгycznych zdarzeri. Gt6wni bohateгowie to jednostki, kt6гe padajq ofiaг machin komunist cz-
nego systemu. R6zyczka to kгyptonim dziewczyny, agentki UB, kt6ra та za zadanie inwigilowac
znanego pisarza. Dziwna jest jej droga zyciowa. Poczqtkowo bierze па (5leble) to zadanie,
ze wzgl~du па swojego narzeczonego - ubeka. Ufa (оп) i nie zastanawia si~ nad tym, со dla
...и.'~Q9... (оп) гоЫ. Zna pisaгza, szuka wi~c kontaktu z (оп), zbIiza si~ do (оп) i wгesz-
cie pozyskuje jego sympati~. 1т d!uzej obseгwuje (оп), tym baгdziej imponuje .
(опа) jego osoba. Zmienia si~ swiat R6zyczki, okazuje si~, ,е wytrawne wino smakuje (опа;
baгdziej niz w6dka, ksiqzki pisaгza Sq tгudne, ale fascynujqce, а cenione pгzez (оп) waгtosci
bIizsze (опа) samej niz sqdzita. Boli (опа) fakt, 'е (оп) oszukuje. Chcia!aby,
,еЬу mogli Ьус szczeгzy wobec (5;еЫе). Со teraz? Czy b~dzie (оп) sledzic dalej
wbrew (siebie)? Pгzeciez szanuje (оп), wieгzy w (оп) i jego tw6rczosc.
А со z narzeczonym? Chcia!aby, ,еЬу mogli poгozmawiac о (5Ieble). Ма jednak wrazenie, ,е
jej chtopak - ubek interesuje si~ wytqcznie (siebie) i swojq karierq i tak naprawd~ zaczyna
гozumiec, 'е ап; оп, ап; опа nigdy nie byli nawet zafascynowani (Sleble). Natomiast powoli
dochodzi do (опа) fakt, ,е опа sama i pisaгz Sq w . (siebie) zakochani, wpatгzeni
w (siebie). То w!asnie przy (оп) RMyczka czuje si~ bezpieczna i doceniona.
А naгzeczony? Z jednej stгony wydaje si~, 'е skoncentrowany па (siebie) i swojej kaгieгze,
nie та zadnych uczuc dla dziewczyny. Tгaktuje (опа) jak zr6d!o infoгmacji i chce wyciqgnqc
z (опа) jak najwi~cej. Ale nie! I оп jest taгgany emocjami. Chwilami wychodzi z .
(sleble), zazdгosc nie daje (оп) spokoju, ale сМ, та przetozonych i stгach pгzed (оп;)

jest silniejszy od ch~ci posiadania RMyczki wytqcznie dla (5;eble). Nie mysli wi~c
о (опа), tylko о (5;еЬ/е). Czas pokaze, ,е niekiedy trudno (оп) b~dzie poгadzic
............... (Sleble) ze (siebie) samym!

9 8 dziewi~cdziesiqt osiem
download this book trom g-pollsh I'!U
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POWТORZENIE ~

"ту pytasz, о со ..... иа) chodzi?/
Jak mozesz иа) tak trakt()wac?
Со [у (siebie) wyobTaza,,?
Не Tazy тат (ty) Llшпасzус,,е klamstwo та kT6tkie пogi!
Powiпieпeii si? zastaпowic nad
............. (5iebie)!Nie masz иа)

пic do powi.edzeni.a? Smiejcsz si~ ,е
................. ид) w takiej sytu.acji?! Мат
................ (ty) powyzej u-szu! Nie widZ?
ju-z pTzed (ту) pTzyszloiici.
Zdccydowalaт, 'е.. "

"I'rzepra5zaт, 'с zrobilarn (wy)
przykToiic. Chcialarn (wy)pTzeprosic
i рО,9шlziс si? z (wy). Wiem, 'е "

"Nic powiedzialern (от) wszystkiego, Ьо
пie ckcialern si~ przed (oni) tlu-rn.асzуС.
Ale przed (ty) пic chc? пiczeyo u-krywac.
ZTobileт. coii wln-ew (51ebie).Nieclz to
zostaпie тi~dzy (ту)! Wiesz,ja "

"Со тат тоЫС? Wieт, ,е оп та pTzewag?
пade иа), пie spodziewalarn si? [еуо
ро (оп). Nie тоу? oglqdac si?
,а (siebie) ап'; litowac si? nad

. (siebie)! Mu.SZf .. "

СuJiNeиie 7
PrOSZf; uzupe!пic teksty, а пast9pпie spr6bowa(: utozyc historyjki: wyjasпic, со s;~stafo wczesпiej
; dopisac zakoпczeпie, иzywajqC zwrol.c5w L raтki .

. ,оЫс со,; dla k;;;;os, marlwic S-iQо, Ьус uzaleznionym od kogos, "
Ьас siQ siebie, wzi'lC со,; па siebie, wierzyc w kogos, miec prelensje do I

~'--- ---~------------_._._--...' .



ruchomy, zmartwychwstanie, modlic siQ, swiQtowac, niewola, niepodleg/osc,
przepis, sledi

w Ро!5се aMиa!пie тату 13 dпi u5/awowo wo!пycl, od ргасу, czy/i /akich, w kt6re W5ZY5tko, Iqczтe z ga!eriaтi haпd!owyfТ'
je5/ zaтkпi~/e. Тоswi~/a g!6wпie re!ig/jпe. Czy wiecie, kicdy опс wypadajq?

Q) WOLNE ОО PRACY

PrOSZ{!pos/uchac i uzupefпic daty z cwiczeтa 1

'JI

· NowY Rok
· Trzech кr011

SWlfto !t/)Сйоже • Niedziela Wielkanocna
· Ponledzialek Wlelkanocny
· Swieto Pracy
· Swleto Kons!Ytucll Тrzeclego Ма]а
· Zielone SWiatkl
• Boie Cialo
· Wniebowziecie Najswielszei Maryi Раппу
· WSzYslkich SwielYch
· Narodowe Swielo Niepodleglosci
· Boze Narodzenle

,

Сwiczeяi,e;1

,

Сwiczeяi,e;3 (;\
Proszr posfuchac jeslcze гаг j odpow;edz;ee па руfапiа.

1. Jaka powinna Ьус zabawa sylwestrowa?
2. Kim byli Trzej Kr610wie?
з. Kiedy obchodzi si~ Wielkanoc?
4. W jaki spos6b swi~tuje si~ Boze Cialo?
,. Со гоЫ si~ w Zielone Swiqtki w Polsce?
6. Со organizowano w PRL-u z okazji 1 V?
7. W kt6rym roku podpisano Konstytucj~ 3 V?
R Со to jest Jasna G6ra?
9 Со Polacy ГОЫ'! 1 XI?
10 Ile lat Polska byla w niewoli?
11. Kt6ry dzien Bozego Narodzenia obchodzi si~ w Polsce w spos6b szczeg6lny?

1 О О sto
download 111is book from e.polish.eu



Czy wiecie, со {о zпaczy?

,

С..,;л?л,,;n 1·"'.."";W~CNU.CI ,: ... Jl.).

Рosтеlllю то МSzo, 12t6ю ...

Wigilia, choinka, prezenly, Dzieci'llko, Gwiazda, bombki,
kol~dy, oplalek, karp, Aniol, Swi~ly Mikolaj, Trzech Kr61i
slajenka, zl6bek, pasluszek / paslerz, paslerka rI, poslny

W czasie postu jemy гуЬу /~/ suszoпe owoce,
2 Tradycyjne zupy wigilijne to barszcz / grochowa / grzybowa,
3 Оо barszczu potrzebujemy burak6w / warzyw / poтidor6w.
4 W Wigili~ dzie/iтy si~ oplalkieт / pieczeтy oplalek / laтieтy si~ oplalkieт.
5 Choinka moze Ьус prawdziwa / пaluralislyczпa / szluczпa.
6. Na choince wieszamy pisaпki / boтbki / ozdoby,
7. Prezenty przynosi Paslerz / Aпiolek / Gwiazdor,
8. Pasterka jest о р61посу / w пасу / z pierwszq gwiazdq,

Q) BOZE NARODZENIE

Proszr; uzupetпic tekst stowaтi z cwiczeпia J we w!asciwej (orтie graтatyczпej.

CJJ/пieio . . . dk . Ь' J II Ь l' ..""""":1/""""""",, zaczyna Sl~ wraz z plerwszq gw,az q па п,е ,е, es о sym о ,czne паwщzап,е
do """""""""""'" Bellejemskiej, kt6ra zaprowadzila """."."",,. """""""""". do """"""".
Kolacja tradycyjnie jest .""""""""."""'" choc niejedzenie mi~sa nie jest juz obowiqzkowe, а tylko
zalecane, Rozpoczyna si~ od lamania si~ """"""""""""""".". i skladania sobie zyczeri,
Na stole, przykrytym bialym obrusem, z siankiem pod spodem, ustawia si~ jedno nakrycie wi~cej
- dla niespodziewanego goscia. Potraw powinno Ьус dwanascie, W zaleznosci od regionu Sq to:
гуЬу (przede wszystkim """""""""""""".". ), barszcz z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z kapustq
i grzybami, kapusta z grochem, golqbki, kutia, kompot z suszonych owoc6w, kluski z makiem
i inne,

Najpopularniejszym atrybutem bozonarodzeniowym jest """""""""""""""""" ubrana w kolorowe
"""""""""""""""""""" lampki, r~cznie wykonane ozdoby, cukierki, wlosy anielskie, jab!ka, pierni·
ki". Pod drzewkiem znajdujq si~ ."'"'',,,,''''''''''''''''''''''''' przyniesione w zaleznosci od regionu przez

"""""". """., Gwiazdora, " """"""". "" """"""""."",,. , Potem zwykle spiewa si~ """""""""""""'"
а о р61посу idzie si~ do kosciola па """""""""""""'"'' specjalnq uroczystq msz~ па czesc

"""""""""""""""""'" kt6rzy jako pierwsi powitali """""""""""""""""" w """""""""""""""""" ,
W ten dzieri nie zapominamy о zwierz~tach domowych - podobno m6wiq ludzkim glosem".
,

СwiNeиiP, 3:"
Со пie pasuje?
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Сwweиk5
Typowyт daпieт poswiqleczпyт jesl bigos. Prosz~przygotowac przepis.

namoczyc, pokroic, zrumienic, dodac,
goiowac, doprawic, podawac

ZA PARF; LAT

;rzyьy dOk!ddтe итус ) патосхус
agofOwac wod~, dOdac гх

SI~ moczy1y I daJej gotowa~ ~~~ гш::,:m z wod'l, W kt6rej
CeblJI,? przepo'ow • . Гщс drobno wtОSZС7\пn.t.

1•• I Zгum'еПlС ье '1 -,~~
do zup~ gdy grzyb Z tJSZCZlJОodас je
jeszcze ~K 25 тl Y

t
Si JllZ praWle m1ekk/e I gotowac

Grzyby р k • пu ире przecedz;c
о fOl •• I dodae do zu I

czy uSzek Dodae masto 00 ру ~?uZyc do plerogoW
I pleprzem Podaw с k praw.c do smaku 50!,,!

а z ostkq z kaszy lиЬ tazankam,

b"dzie robic si" / robilo si"

skfadniki:
5 dag sus:zonych

grzyb6w
1p~czek wtoslczyzny

1.5litra WOdy
1 cebuJa

1 tyi:ka тasla
s61 i pieprz

robi si"

sktadniki:
75 dag I kapusta kiszona

75 dag / kapusta biafa
75 dag I rlli~so

4 dag / suszone grzyby
25 dag I Husta kietbasa

4/ ziarno I jatowiec
2/listek laLJГowy

3 I ziarenko I ziele angielskie
0.5/ litr I woda

1 szk\anka I czerwone wino
kilka / suszorle sliwki

561 i pieprz

Formy bezosobowe

robilo si"

111osoba 1.poj. + 511;

DAWNIEJ OBECNIE

Ktos pyta, jak zrobic zup~ grzybowij.
Proszr; uiyc [гуЬu гozkazиjqcego.

.....

Bigos
75 da9 Iгapusly Iгiszokej

Q) BEZOSOBOWO

s10 dwa
cJownload this book fгоП1 e-polish.eu
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Jodpoczywac tI, obchodzic, pielgrzymowac, odwiedzac, kultywowac, palic, pisac,
o'ganizowac, p,acowac, swi~towac, obchodzic

Nowy Rok па prawie calym swiecie zaczynal si~ 1.01. odliczaniem: "trzy, dwa, jeden, р61пос!"
i otwarciem butelki szampana. W ten dzieri zwykle ...QdpQ.c..?YIi!QlQ..si~..ро hucznej zabawie
sylwestrowej. Od 2011 roku sz6sty stycznia Ьуl znowu w Polsce wolnym dniem. То ba,dzo stare swi~to,
zwiqzane z Bozym Narodzeniem. Obchodzilo si~ je па pamiqtk~ m~drc6w ze Wschodu, kt6rzy za Gwiazdq
przyszli do Betlejem i zlozyli dary Jezusowi. Popula,nie nazywani byli: Касрег, Melchior i Baltaza,.
Na drzwiach wejsciowych k,edq ich inicjaly o,az aktualny rok.
Wielkanoc to najwazniejsze swi~to chrzescijariskie upami~tniajqce zmartwychwstanie Jezusa Ch'ystu-
sa. То swi~to ruchome, je w pierwszq niedziel~ ро pierwszej wiosennej pelni ksi~zyca.
Najwczesniej 22.03., а najp6iniej 25.04. Z datq tych swiqt zwiqzane byly tez te,miny innych.
Boze Cialo czyli swi~to Ciala i Krwi Pariskiej wypadalo zawsze w czwartek 60 dni ро Wielkanocy. Trady-
cyjnie wtedy p,ocesje ро ulicach miasta zatrzymujqce si~ па modlitw~ kolejno przy
czterech oltarzach. Z kolei Zielone Swiqtki (czyli zeslanie Ducha Swi~tego) byly 7 tygodni ро Wielkanocy.
Tych swiqt w XXI wieku nie w jakis szczeg61ny spos6b.
Na poczqtku maja Ьуl tzw. dlugi weekend. Pierwszego maja nie z okazji
Mi~dzynarodowego Dnia Solidarnosci Ludzi Ргасу. W PRL-u bylo to swi~to p,opagandowe, а uczestnic-
two w pochodach bylo obowiqzkowe. Natomiast trzeciego maja bylo wolne па czesc ustawy z 1791 roku
- pierwszej w Europie, а drugiej па swiecie nowoczesnej spisanej konstytucji.
Wniebowzi~cie Najswi~tszej Магу; Раппу zwane tez Matki Boskiej Zielnej 15.08. То w ten
dzieri - z calej Polski i nie tylko - do Cz~stochowy do sanktua,ium па Jasnej G6rze.
W dzieri Wszystkich Swi~tych, 1.11., па cmentarzach groby Ыiskich i .
znicze, аЬу w ten spos6b wy,azic swojq pami~c о tych, kt6rzy odeszli.
11.11.1918 г. to oficjalny koniec pierwszej wojny swiatowej i arbitralna data odzyskania przez nar6d pol-
ski niepodleglosci ро 123 latach nieistnienia па mapie Europy.
Boze Na,odzenie byto 25 i 26 grudnia, ale w Polsce w spos6b szczeg61ny Wigili~, 24 grudnia.

,

СwiNеи$l
Jak 7д fysiqc lat br;dzie 5i!? т6wi/o о пaszej cY'Ni/izacji? Proszr; uzupetпic teksl (огтат! пieosobowyтi
w C7asie pueszfyт.

,
СwiNеи$ 2, r.1

Proszr; uzupetпic leAst {оrтатl пieosobowyтi w czasie fегаlпiеjszут.

Maтi:

Рап; Ма!
Mami:

Pani Maj:

Мат;:
Pani Maj:

Маrлi:

Рап, Мщ:

Мат!:
Рап; Maj:

Mami:

Рап; Maj

А . k otx:P.odz.i sip (Ь 1 d ") ш· lk . d"?]а \- .:с о с LO 21(: пZС аnос w wasze.J то Z1Лlе.

Wielki Piqtek tu dzieп zadl1my. Jest pust, а wire пic .. .. (jes(') mirsa.
Туlko ту',:ц, tak?
Та/{, па pTzyf<lad sledzie. .. (gutuwa(') tcz zicтпia/{i w ml1пdпr/{acl,.
То пiewiele. А со putem?
W Wicl/{q Sobotr (szуlшwа(') swireoп/{r.
А си tu ta/{icgo?
Do /иszу/{а (wl,ladac) syтboliczпe ри/{атту:jaja, chlcb,
wrd1iщ', s61,ChTzaп, ciasto, Ьатап/щ czasami czekoladowe zajqczki albo
kUTczaczki. Koszyczek (dekoTowa(') bukszpaпcm.
HaTaпek, zajqczek, /штсzасzеl" koszycze/, ... Tak m6wiq dzieci!
W swirta wszyscy jcstcsmy dziecmi! U пas пic та malych dzieci, а со
Tokl1wsp61пie .. (malowac) pisaпki, piecze si~ ташт"i
i ЬаЬу.
'10 ciasta? Czy ciasteczka?
Ciasta. Wiem, ро polskl1 czrsto . .. (zdTabпia('), tu pewпie
smieszпe dla ciebie'! No, w пiedzielr ("оЫС)sпiadaпie
wielkaпocпc. Т" oczywiicie jаj/ш, szyпka, pasztety, chl'zan, zUTel,
z bialq I<ielbasq. St.61 (ubicTa(') па ziеlurщ Ьи tu jпz
wiosпa. А poteт lаnу poпiedzialek albo SтigI1S-dупgI1S.Роsшkаj -<ата
w !пteTпecie, ja/, (obchodzic) teп dzicп, dobтze?

s\o \rzy



CQ) KIERMASZ
C(J}~l

Dzisiaj? Nie mogf, тат spotkanie wolontariatu. Bfd2iemy ~оЫс ozdoby,
по wicsz, dckoracjc swiqtcczпc.

Strasz-пic gl08-пО! Poczckaj, odejd~ па bok. Со tam?

R6iпie: z masy solпej, z ciasta, z papicru. Ja pokai~, jak тоЫsif origami!

Potem hfdziemy sprzedawac je па charytatywnych kierтaszach
S-Шiqtесznусh па uczelпiach i w szlи/асh. Doch6d przezпacza sif
па koпkretпy cel, пр. ,аЬир w6zka inwalidzkiego, sPTZftu do rehabilitacji
сгу oplaceпie studi6w 1<l6тсg08z podopiecznych .fu.пdасji.

W polowie grudпia. Jа bfdf ротаgас па stoisku w szlиlе Karola.
i Karoliпy, пie21y гЫеу okoliczno8ci, со?

Angela:

Mami:

Со т6wi Aпge/a?

Апgеlа jv1qMi,toty? '!Мо,до.ео/
Мат!: Tak, to ja. Straszпic tu g/osпo, "/аЬо s/yszr.
Апgеlа:

Mami:

Angela:

Магпi:

Angela:

Mami:

Angela:

Mami.

'"<л
••Е~
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u",~
О

'"'"~

Angela:

Mami: ТаЬ, wziflam. Zobaczysz zdjrcia па pewпo, u mпie albo па stToпie!

wzi~lysmy

..................................•...•........... - ... ·····1

1) wzi~lam

Proszr; wyjasпic seпs zazпaczoпyc/) w dia/oQu wyтzeп.

Proszr; uzuреfпiс tabelr;.

...... , , , , , , , .

sto cztery
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Marek i Piotr tez chcieli spr6bowac (Wyjqc) z toreb kartk; pap;eru, nozyczki, spinacze
; n;tki (zaтkпql') torby i (zaczqc) prac~. Najpierw (wziqC)

pap;er (wyciijC) kwadrat, (zg/ijc) go па р6! ; jeszcze raz па p6t. Potem

precyzyjnie (glijc) рар;е, па r6zne sposoby. Wyszty ptaszki, jak па pierwszy raz catk;em
niezte. Na koniec chtopcy (UClijC) ро kawatku nitki ; (przypiijc) do ptaszk6w.

Reszki pap;eru (zтiqC) i wyrzuc;li do kosza.

POWТORZENIE се
А teraz ТУ!

)/ojpieJI.i<J i<Jljjqlell1 / i<Jljjt;lOIl1...

,

СwiNeиit 4
Proszr; uzupefпic.

Мат; .N!Jk?!?: ... (wyiqc) z torby kartk~ papieru. nozyczki, sp;nacze ; n;tk~ .

........................... (zатkПqС) torb~ ; (zaCZqc) prac~.
Najp;erw (WllijC) pap;er (wyciqc)

kwadrat, (7g/ijC) go па р6! i jeszcze raz па p6t. Potem
precyzyjn;e (giijl') papier па r6zne sposoby, а wszyscy uwaznie i'!
obserwowali. Wyszedt pi~kny ptaszek! Na kon;ec Мат; (UClqC) kawatek nitki

; (przypiqc) do ptaszka. Resztki papieru (zт/qC) ; wyrzucita do kosza.



zachwalac, zmagania, dziki, szkwaf, g~siask6rka, utопClС,diwigac, przestrzen, przemierzac,
skaleczony, znachorka, ziola

Prosz~ posluchac lekst6w, а пast~pпie uzupelпic tabel~_
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Q) WSZYSTKO DOBRE, СО SIE
DOBRZE KOHCZY

GDZIE 10 SI~zdarzy!o?

Pogoda zмiеи.r"fаsi~
иаgее,



6.w panikfi!

sto siedem

7. pogody

3. wysokosci

. .
: przemierzac :................. -;-; ..

N

1. ze strachu

4. sk6rka

р

v

5. w podr6Z

••
....................
: zalamanie 7 :............... :::..

............. .
: gfi!sia_ :..............

о················ .
: wyruszyc :..............-:-: .................

: wpasc_ :...............

,

Cw~5
Со pasuje?

.............
: lfi!k_ •.............

................. .
: trz,!sc sifi! :........... ...::-..

?О.d.СЩIjс..:J.i~ .

Marta z rodzin,! i znajomymi wybrala si~ па Mazury, ,еЬу .

Ale studenci .
Sytuacja w wiosce nad осеапет byla groina, poniewaz .

Nauczycielki m6wi!y studentom .

j---------------_._------------------------------------.-----------------------.
Rodzina Marty i jej znajomi wynaj~li wsp61nie zagI6wk~.
Na Mazurach nie mozna juz podziwiac dzikiej przyrody.
Pogoda zmieniala si~ stopniowo.
Marta i jej bIiscy walczyli о zycie.

2.

з

wydarzyc si~ -
wyruszyc w podr6Z-
postanowic -
gwaltowny -
dotrzec -
ratunek -
niesamowity -

,

Кl6гe z u/worzoпych wyraieп pasujQ do zdj~C?

·•~.__ ._------------------------------------------------._-------------.--------
•

IStudenci chcieli wykorzystac ladn,! pogod~ i wybrac si~ w Tatry.
Choc ranek Ьуl s!oneczny, Javier zabral kurtki przeciwdeszczowe.
Uwe i Мат; wzi~li duzy zapas zywno$ci.

: Angela poslizgn~la si~ i upadla.
•~---------------------------------_._-------------------------------------_.-.•

l'tucja rozchorowala si~ w g6rach.
Lekarz w wiosce nie wiedzial, со robic.
Leki przeciwgor,!czkowe byly nieskuteczne.

•>-------_.------------------------------------------------.--------------------

,

СwiNeиit 4
PrOS7rdopisac syпoпiтy.

,

СwiNeиit 3,<
Prosz~ dokoпczyc zdaтa.

Cw~2 ()
Prawda czy пieprawda?



,

СwiNeиit 7 f.')
Prosz~ przeczy/ac /eks/, а пas/~pпie powiedZlec, jak/e bf~dy роре/пili s/udeпc//d~c w g6ry.

+

+

z/ ze +

+

+

СwiNeиit 9
Prosz~ uzupelпic tabe/~.

w +

nad + иал.цdяilг znad +
jezioh.e.м

wies
szczy!
wyspa
plaza
pustynia
urlop

+ Ыегпik

g6ry
Tatry
podr6Z

do +

+

jezioro
morze
rzeka
осеап

иаd+

miasto
kraj
Afryka
Stany Zjednoczone

sto osiem
downtoad thiз book trom c.polish еи

То Ьу!о w раzdziегпiku, jesier\ byla wyj'ltkowo pi~kna tego roku, wi~c postanowilismy wybrac si~
па dwa dn; w Tatry. Nauczycielki m6wily пат, zebysmy uwazali i ze choc Tatry wydajq si~ male
w por6wnaniu z Alpami, to jednak S'l to prawdziwe g6ry, gdzie о wypadek nietrudno. Troch~ пат
si~ nie chcia!o w to wierzyc. Przeciez polskie Tatry nie s'l ап; bardzo wysokie, ап; ,Ьу! rozlegle. W
pi'ltek ро po!udniu pojechalismy do Zakopanego. Nast~pnego dnia nie wstalismy zbyt wczesnie,
poniewaz wieczorem troch~ zasiedzielismy si~ w knajpie па Krup6wkach. Polskie jedzenie jest

rewelacyjne! Ranek Ьуl s!oneczny i bardzo ciep!y. Angela stwierdzila, ze g6rskie buty, kt6re w!asnie kupila,
nie S'l wygodne, i ze skoro jesttaka !adna pogoda, to moze isc w sandalach. Ja z kolei pomysla!em, ze kurtki
przeciwdeszczowe tez nie b~d'l пат potrzebne i wyj'l!em je z mojego plecaka. Ро со dzwigac tyle rzeczy?
Мат; i Uwe przygotowali jakis prowiant па wycieczk~ i wreszcie wyszlismy. Przy wejsciu do Parku Naro·
dowego byla tabIica z r6Znymi informacjami, ale sta!o tam troch~ ludzi, wi~c nie chcialo пат si~ czekac.
PocZijtkowo szlismy przez las, potem droga prowadzi!a przez otwart'l przestrzer\. Widoki Ьу!у niesamowi·
te. Podchodzilismy do g6ry powoli, robilismy zdj~cia, odpoczywalismy tez cz~sto, Ьо sciezka byla bardzo
stroma. Zrobilo si~ juz popo!udnie, bylismy straszn;e g!odni, Ьо okaza!o si~, ze Мат; i Uwe wzi~li tylko ро
malej kanapce dla kazdego i jedn'l tabIiczk~ czekolady. Dopy!ywalismy si~ schodz'lcych turyst6w, czy do
schroniska daleko i wszyscy пат m6wili, ze jeszcze troch~. Kiedy weszlismy juz calkiem wysoko, zrobilo
si~ zimno, nie wiadomo sk'ld nadesz!y czarne chmury i lun'l! lodowaty deszcz. Nie spodziewalismy si~ tak
gwaltownej zmiany pogody. Bardzo chcielismy jak najszybciej dotrzec do schroniska, wydawa!o пат si~,
ze widzimy je niedaleko. Postanowilismy isc па skr6ty i zeszlismy ze szlaku. Kamienie i skaly byly bardzo
sliskie, Angela potykala si~ со krok, а w kor\cu upadla i powiedzia!a, ze chyba z!amala nog~. Telefony nie
dzialafy, nie Ьу!о zasi~gu. Uwe zdecydowa!, 'е spr6buje dojsc sam do schroniska i sprowadzic ротос.
Zostalismy w tr6jk~. Angela zaciskala z~by z Ь61и, byla bardzo bIada. Мат; wpad!a w panik~, plakala,
ze та I~k wysokosci i ze chce do domu. Natomiast ja tгщslет si~ z zimna, z glodu, pewnie ze strachu
tez, i zupelnie nie wiedzialem, со robic. Uwe nie wracal. То byly straszne chwile. Na szcz~scie wszystko
skor\czylo si~ dobrze, ale to juz opowiem innym razem.

,

СwiNeиit 8
Prosz~ dop/sac brakuj~c~ сцsс przygody
studeпt6w УI g6rach. К/о / jak ich ura/owa!?
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w/asnie, lego dnia V, chwil~, w koncu, przed,
najpierw, wkr6tce, zanim, za moment, cii\gle,
jednoczesnie, ро, polem, niedlugo, kiedy,
w tym czasie, p6zniej, niebawem, ostatnio,
w mi~dzyczasie, wczesniej, kiedys

Proszr; uzupelпic tekst.

,

Cw~3

ею PRZED CZY РО!

W ТУМ SAMYM CZASIE

Pojechalismy do Af,~I,~,
Wr6ci/em znad morzem,
Schronisko sla/o па jeziorem,
Мат; Ьу!а w szczycie,
Wybrali si~ w g6rach,
Ву/е'; juz w urlopie?

PRZEDTEM

Тело dи(О А I '/ ' I / ' I / !" h k'......6t................. nge а mla а mnas wo spгaw па 9 OWle, р anowa а zap aClc гас un 1,

ale "",,""",""'''''''' posz!a па poczl~, wslqpi/a do Mami oddae jej zeszyl, Pozyczy/a go "'"''''''''''''''''''''
i ""'"'''''''''''''''''' zapomina/a przyniese go do szko/y, а przeciez """''''''''''",'''''' mia/ Ьуе lesl, U Мат;
napi!a si~ herbaly i pogada/a ""'" "" z Karolinq, а Мат; """""'"'''''''''''' wyszykowa/a si~ do
wyjscia i dalej posz!y juz razem, """"",,' ,,"" " " """'" , Angela regulowa/a p/alnosci, Mami wysy/a/a lisly
do Japonii, """,""""""" gdy kupowa/a znaczki, zadzwoni! Javier, wi~c pr6bowa/a """"" '" " " '"'''' ,
p/acie i rozmawiae, ale "'"" """" "" " '''' przeprosi/a go, ,е zadzwoni """""""'''''''''''' , "'"''''''''''''''''''''''
dziewczyny chcia/y jechae do galerii, ale ,,,"'''''''''''''''''''''''''''''' Angela musia/a odebrae zakiel z pralni,
Мат; zas przypomnia/a sobie, ,е """'"'''''''''''''''' b~dzie koncerl Turnaua i pobieg/a "'"''''''''''''''''''''
ро bilely, Spolka/y si~ па przyslanku, Na Iramwaj czeka/a 'е;: Manuela, kl6rq pozna!y """"" "",,""""
па kursie, ""'"'''''''''''''''''' mia/a wr6cie do Hiszpanii, wi~c um6wi/y si~ jeszcze па pozegnalnq kaw~,
"""""'"'''' ""'" Angela musia/a si~ bardzo spieszye, ,еЬу zdqzye oddae zelazko do naprawy i kupie buly,
Mami, nalomiasl, szuka/a dla siebie kurlki, ""'"'''' zakupach dziewczyny posz/y па pizz~
i wr6ci!y do domu dopiero "'"''''''''',,''''''''' wieczorem, _

slo dziewi~e 109

РЛzеd,

ро 'ут jak, przed V, zanim, w mi~dzyczasie, najpierw, ро chwili, jednoczesnie,
przed wielu laly, p6zniej, podczas, wczesniej, nasl~pnie, Iymczasem, w koncu,
r6wnoczesnie, ро latach, przez ten czas, ро, dawno temu, ро czym

Proszr; skorygowac zdaпia.

,

Cw~2
Со pasuje?

niedaw/o gdy
nagle niebawem
w koricu oslalnio
kiedy wledy
w6wczas wlem
w 'ут momencie wkr61ce
wkr61ce w/asnie
nied/ugo wreszcie

,

СwiNeиie, ]'и,'
Prosz(j upoUqdkowac~ wyraieпia.

Cw~]O



lijczeпie C?==========~============:;)
a/terпatywa )

)

I

а, albo, ale, ani, b"di, czy, czyli, dlatego, i, jednak, lecz,
lub, mianowicie, natomiast (/, ni, niz, oraz, wi~c, zas, zatem

• С.'

SPOJNIKI

Prosz~uloiyc historyjki dopoпiiszych obrazk6w.

Prosz~uzupelпic tabe/~.

przeczeпie

przeciwstawieпie С иQtО/lt/QSt
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por6wпaпie (
>================<

wyjasпieпie (

wyпik (
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" со- tirje&t?
N~ wiRJи" иi tir,

wyszly nlCI = nlc Пl8 wyr.;zlo

Aneta pojechala nad jezioro, .9 Sylwia w Bieszczady.
Masz ochot~ па kaw~ па herbat~?
Mozemy jechac do Gdanska do Torunia. Со wybieracie?
Wybior~ (~ '~ ofert~, jeszcze nie wiem kt6rq.
Ewa zostala w domu, Zbyszek pojechal w Tatry.
Zachorowal, nie m6g1 wyruszyc w podr6Z.
Niestety, jest sprytn iejszy ja.
B~dziesz robie tak dlugo, skonczysz!
Nie тат па (о czasu рiепi~dzу!
Nie dostales urlopu? z wyjazdu do Wloch nici 1-_
Ма dom i samoch6d, brakuje jej jednego, szcz~scia.
W g6rach potrzebne Sq dobre buty, cieply swe(er dobry humor.

oraz, albo, а 11, ani, natomiast, biIdz, jednak, mianowicie, czy, czyli, niz, wi~c, а!

?

3.

А

5.

б.

7

А.

~),

10.

11.

12.
::1'

11 О sto dziesi~c
download this book from e-роlish.liНI
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Nie Pl'Zyjade па
sPOtkaп/e ьо jesterp
chory. UlPOWe
prz8CZytalem ale .
пie POdDisaleт M]eSzcze
ра . aт)UZ

'р szPOrt, w/ze i bi/ety .
rOSZe 'еЬу Рап; ра .'

Ewo lJOtWiernZi п,
Robert Iahote/.

1. zatem тату wi~eej ezasu dla rodziny.
2. gdyby wiedzial, ie Ewa jest ehora.
З. wi~e moiemy si~ wybrac za miasto. (/
4. jak i drudzy byli przeeiwni tej deeyzji.
5. poniewai dowiedzial si~ о smierei ojea.
6. jednak potem ialowala tej deeyzji.
7. leez пiе Ьу! 'ат zbyt szez~sliwy.
8. i dlatego musi powtarzac rok.
9. leez takie atmosfera.
10. jezeli bardzo eheesz.
11. mimo ie go nie znala.

аЬу, Ьо, choc, czy, gdyby, jezeli, czy, ропiеwаz, ~I
zanim, jednak, zeby V, ze, im, tym V, :i:e,choc;az~

ProSZ('uzupelпi(' tekst.

POWТORZENIE (~D_

Uwe przyjeehal do Krakowa, iФ.!d / uezyc si~ polskiego. Cheial poslugiwac si~
p!ynnie polskim, / praeowal w Warszawie i ez~sto prowadzil biznesowe
rozmowy z Polakami wybra! si~ па kurs, ,паl polski tylko ,е stuehu. Najpierw nie
Ьуl pewien, to dobra deeyzja, warto iпwеstоwас tak duzo ezasu w nauk~.
Wiedzial , ze w wieiu sytuaejaeh polski jest niezb~dny ,паl polski wezesniej,
to teraz mia!by podpisany kontrakt z duzq firmq dtuzej о 'ут myslal, шм. Ьаг-
dziej Ьуl przekonany, trzeba si~ ,аещс uezyc / wszysey znajomi m6wili
mu, polski jest strasznie trudny, to okazalo si~, nie jest tak iie. " b~d~
si~ uezyl tak intensywnie, 'О naprawd~ szybko si~ rozgadam " - stwierdzit Uwe.

Prosz~ leksl SMS·a zamieпic па o/icjalпcgo maila. Zazпaczoпe przyimki prosz~ zam/eпic
па {oгтalпe odpowiedпiki, Proszr; wslawic polskie zпak'; oгaz prLeciпki.

,

Сwilzeиie, 3

,

Сwilzeиie, 4
Prosz~ dopasowac zdaтa.

О SеЬаstiап musial nagle wyjeehac,
Ш Wreszeie zrobila si~ pi~kna pogoda,
О Nie zdala tego egzaminu,
О Nadeszly swi~ta,
О Nie wyjeehalby па wakaeje,
О Wyemigrowal па Zaeh6d,
О Przygotuj~ jakies swiqteezne potrawy,
О Zgodzila si~ isc z nim па kaw~,
О Nie zgodzila si~,
О Zar6wno jedni,
О W swi~ta nie tylko jedzenie jest wazne,
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czofgi па и/icach ",ia,t

fиnkcjoпariиsи ZOMO

kartkiпацwnosc
-

~

~ иzbrojoпe oddziaAo Wois/(
~ """" от , OWе

aczaj'l ао ceпtrali telefoп о h
~ па teгeпie ca/ego !<гаjи и:zпyc
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гzepu,tk. и~.I.j~c. ~ wstrzyrnaпie о
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п. h od 22 do 6 ,.по
wgodzin.c ~ zakazzгno
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Тотpisle refeгat па teтat wprowadzeпia staпu wojeппego w Po/scc. Prosz~pf7cc7ytac jcgo
пotatki i wyjasпic zawarte w пich hasla.

,

Сwicгeи.it 1

,

Сwicгeи.it 2
PrOSZf odpowiedziec па ру/а та.

,.,
с:
с:.,0-о
~
с:со-rл

dzialacz, p,zepustka, oddzial wojska / policji, uzЬ,оjопу, uk'ywac sil1, ,ep,esje,
. o_b_y_w_a_t_e_'_,_'Z_4_d_,_I_o_m_,_t'_у_Ь_d_о_,а_zп_у,_р_,z_у_W_i'_е_j •••

Q) STAN WOJENNY

1 Czy wiesz, со 10 jesl slan wojenny?
, Czy wiesz, kiedy w Polsce wprowadzono slan wojenny?
з. Jak mysiisz, jakie ograniczenia wolnosci pociqga za sobq slan wojenny?

112 slo dwanascie
download thls book from @·polish.eu



s у п
13 gruoni 981 r R ami~tna dla Polak6w data. О 6.00 rano
general Ja elski, szef rzqdu, w radiowo·telewizyjnym przem6wieniu
poinformowa! obywaleli о wprowa zeniu stanu wojennego. Ale juz
przedtem, о godzinie 0:00 oddzialy ZOMO rozpocz~ly og61nokrajowq
akcj~ aresztowari dzialaczy opozycyjnych. Nie polrzebowali juz па·
kaz6w, nikl nie miaf prawa do obrony, drzwi wywazano lomami.
Nieco wczesniej, tuz przed p6lnocq, uzbrojone oddzialy wojska i miiicji wkroczyly do central
telefonicznych па terenie calego kraju. Telefony cywilne zamilkly wsz~dzie, nawel w ambasadach
i konsulalach. W 'ут samym czasie zolnierze obsadzili wszystkie slacje radiowe i lelewizyjne.
Na ulicach wi~kszych miast pojawily si~ czolgi i wozy pancerne. Wladza dzialala z zaskoczenia, ,еЬу
zdezorientowac spofeczel1slwo, ,еЬу nikl nie zdqzyf si~ zbunlowac przeciw ograniczeniu wolnosci.

"Ojczyzna nasza znalazla si~ nad przepasciq" - m6wil w swoim przem6wieniu generaf, I/umaczqc
lak drastyczne ograniczenia swob6d obywatelskich jak wprowadzenie godziny milicyjnej, zakazu
zmiany miejsca pobytu bez zgody wladz, zakazu zgromadzel1 pubIicznych, а nawet organizowania im,
prez arlyslycznych czy sporlowych Ье> zezwolenia. Do odwolania zamkni~lo szkoly. Jedyny wyjqtek
od zakazu gromadzenia si~ mialy slanowic nabozel1stwa w kosciolach i obrzqdki religijne. General
poinformowaltakze о wstrzymaniu wydawania prasy, wszelkich pubIikacji, biuletyn6w informacyjnych

~

. koniecznosci jawnej cenzury prywalnej korespondencji. Nakazem chwili Jaruzelski I/umaczyl za·
wleszenie dzialalnosci wielu dolychczas legalnych organizacji robotniczych, studenckich, lilerackich,

. . arlystycznych czy dziennikarskich. Polacy dowiedzieli si~ r6wniez, ,е w czasie slanu wojennego sqd
moze w Irybie doraznym skazac oskarzonego па kar~ smierci.

Nic dziwnego, ,е reakcjq па wprowadzenie slanu wojennego poczqlkowo byly strajki i demonstracje.
00 najglosniejszych nalezq 'е w Sloczni Gdal1skiej, w Hucie im. Lenina w K,akowie o,az w kopa\ni
"Wujek", gdzie podczas pacyfikacji zaslrzelono dziewi~ciu g6,nik6w. Przez Polsk~ przesz!a fala repre-
sji. Ро brulalnych akcjach ZOMO ludzie p,6bowa\i innych 'о,т opo,u, Ьу zademonslrowac niezgod~
па nOWq rzeczywislosc.

Wprowadzenie stanu woiennego 10 iedno z naiba,dzie\ d,аmаt~сш~с\'l." 1.""""е,"" I<.QП\"''N'''Щ\''~''\'I
",,!Qо.пеi\ ",е "'5рО\С1.е5nе\ "\''0\0'\\ ?o\s\(,. \Nс'щi pow,aca \<,west,a, czy podi~ta przez generala Jaru-
zelskiego decyzja uralowala Polsk~ przed sowieckq interwencjq, czy 'е;; jej faklycznym celem bylo
sterroryzowanie spoleczel1slwa, zniszczenie "Solidarnosci" i utrzymanie wladzy przez komunist6w.

-. ,[.·3

Prawda czy пieprawda?

13 grudnia 1981r.lo wazna data w hislorii Polski.
О stanie wojennym poinformowa! Polak6w szef rzqdu.
ZOMO zacz~!o akcj~ aresztowal1 о р61посу.
Telefony cywilne dzialaly Iylko w ambasadach i konsulalach.
Slacje radiowe i lelewizyjne byly nadal w r~kach cywilnych.
Zakaz zgromadzel1 pubIicznych nie dotyczy! kosciol6w.
lmprezy sportowe mogly Ьус organizowane tylko za zezwoleniem wladz.
Wiele organizacji nie moglo kontynuowac swej dzialalnosci.
Ро ogfoszeniu slanu wojennego nikl juz nie slrajkowaf.

Р N

~!-

PrOS7~pol~czyc syпoпiтy.

ceremonia zezwolenie
wstrzymanie czegos do tego momentu
zgoda obrzqdek
pami~lny ~ uniewaznienie czegos
odwolanie czegos ----- wolnosc
dotychczas zawieszenie czegos
bunt niezapomniany
swoboda protesl

CwiN~5 -,
Prosz~pol~C7YCaп/oпiтy.

wojskowy za zezwoleniem
oczywisly niewola
wolnosc ~ uruchomic
wstrzymac konlrowersyjny
bez zezwolenia regula
wyjqtek cywilny

slo Irzynascie 113



CwiN~ 6
Со to zпaczy?

pami~tna data
telefony zamilkly
dziatac z zaskoczenia
ograniczenie wolnosci
znalezc si~nad przepasci'l
bez zezwolenia
do odwolania
nakaz chwili
utrzymac wladz~

,
СwiNeиjp; 7

ProSZ? odpowiedziec па pyfania.

1 Kto, kiedy i jak oglosil stan wojenny w Polsce?
2 Jakie trzy akcje wojsko i milicja przeprowadzily

w посу z 12 па 13 grudnia?
3. Dlaczego wladze PRL-u dzialaly z zaskoczenia?
4. Jakie ograniczenia wolnosci obywatelskiej

wprowadzil stan wojenny?
,. Czy Polacy poddali si~ nowym prawom bez oporu?
6. Jaka kwestia powraca wci'lz w dyskusjach

о stanie wojennym?

Рrosл; posfuchac rozт6w, kt6re Тот przeprowadzil z r6zпyтi /udiтl~ przygolowujqC 51?do пapisaпia re(eratu
о staпie wojeппyт i zdecydowac, М6га odpowiedi jest poprawпa.

--~------------------------------------------------,----~--------------------------------------
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1. Gdy telefony nie dzialaly, Edward czul si~:
~ odci~ty od swiata
О kompletnie gluchy
О swiatowym czfowiekiem

2. Edward mial wiele kontakt6w zagranicznych
ze wzgl~du па:
О гodzinne podr6ze
О swojq profesj~
О zaw6d milosny

3. О beznadziejnej rzeczywistosci przypominal:
О pracownik telekomunikacji
О glos 'опу
О automatyczny komunikat w telefonie

--~------------------------------------------------
4. Mqz Ireny zostal aresztowany za roznoszenie:

О plotek
О reklam
О nielegalnych pism

5. Dzieci Ireny pomagaly jej:
О przetrwac trudne chwile
О nakrywa6 do stofu
О przygotowywac prezenty

--~------------------------------------------------
6. Marek zostal milicjantem, Ьо:

О lubiI strzelac
О nie eheiat Ьус g6rnikiem
О dzi~ki temu mial dodatkowe

kartki па zywnosc i inne przywileje

7. Marek siedzial w wi~zieniu, poniewaz:
О strzelat do Miehata
О nie chciat brac udziatu

w pacyfikacji strajku
О zatatwiat eos nielegalnie

sto czternascie
downloa(! tiliя llook fron1 e.po!istl.eu

8. Tadeusz wspomina, ,е kosci61 Ьуl
waznym miejscem, Ьо:
О tam ukrywano ludzi
D tam гоЫопо demonstracje
О to Ьуl punkt kontaktowy

----~--------------------------------------
9. W fabryce Аппу m6wilo si~:

О pгacuj jak WqZ
О pracuj jak lis
О pracuj jak z6tw

----~-------------------------------------_.

10. Piotrek malowal па murach:
О орогпiki
О nielegalne napisy
О artystyczne grafflti

----~-------_ .._---------------------------.

11. Andrzej opowiada, ,е па zdj~ciu:
О byt znajomy z grupq zotnierzy
О byta grupa zotnierzy w Moskwie
О Ьуl czofg i symboliczny napis
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PrOSZf; opisac jak.ies WдLпе wydarzeпie z historii wfasпego kraju.

sto pi~tnascie

Piot7'ek
1а тiаlет , " ..,.. zaledwie 14 lat, ale Ысва/ет z /шlсgатi i " " " " '" gdzie sir da/o - па
mU7'ach, па p/otach , zпa" ороти V - czy/i Viclnria, Czasem sif uda/o wypisac
wielkimi iileTaтi : "Zima Wll8za ~wios-пa пasza". Oobтzc, ze тата пic wiedziala пic о tej
mojej раt1'iОLусzrш-атtуSLусzпеj .. ".""""",, .

.Апrш'
Za пoszcпie , Solidaгnosci gTozily powaiпc konse1,weпcjc, wifC ludzic zaczrli пosit
па "" " " .. 0poTпiki, wie рап, TCZyst01'Y,i choc tak chcie/i zaтапifеSlошас sш6j
шоЬес РОШУ/l!w/adz, А w пaszcj fabTyce m6wilo sir: P7'(lCuj.. .. " .. ,,6/ш albo jak slirnak i [о tci
Ьу/nпшу spos6b па "" " ,

, Tadeusz
W pieTwszych dпiach sLanu wojcппcgo " ..".,,'" .." ..." .... ,,' sif tylko iпfoTmacje: kogo iпteтпowaпo, /иgо
poЬiI,O,kto sir ".. ...." kto planuje dcmonsLTacjf .., Tc/efoпy пic dziaia/Zj, godzina milicyjпa
i , "..,zgTomadzeiz utтudnialy koпtakLy. О dziwo, isLпia/o jcdпo ,,' .. '" gdzic iudzie
тови sif nadal/iczпie ,Ьieгac - .., , , Тат wlшiпiе czrsLo Ьу/ punkL 1шпtаktоwZj, LarпZTozpa-
czoпe mat1,i, "опу, ' "" " zostawia/y wicsci о ,аЬтапус" пocq blis1zic/z,Тат шszуsсу szи1ш/i

" , пadzici .., Тат шсi,!Z тови Ьус solidaгni!

MaTek
Siedzia/em za """"'" /ю пic stгzela/eт do Micha/a, Chodzilismy do jedпej " , "
potem оп poszedl jak jego ojciec i dziade/, па " , а ja do milic:ji. Wiadomo, , " " ..
lJylo, dоdаtlшwе /"'Ttki Ьу/у i spccja/ne "Ыеру, Wszуst1ш moiпa Ьу/о ,,' , А/е kiedy пas
posla/i do расуji1шсji sLгajku w "" ... "Wujch", opamirtalcm sir! Тат Ьуl Micha/, tam ьуи iппi
zпajomi, , " , , Nigdy nie ialowa/erп Lej dccyzji, p,'Zyп.ajmпiej tе/щ mogr sp01zojпic ludziom
...... , ,.. , w oczy,

Prosz~pos/uchac I u7upe/пic,

.EdwaTd
Dla mпi~ пajgoTsza byla glucha C.(~Z.q," w tclefoпie - /штрlеtnс odcircie od swiata, Czrsc
mojcj Todziпy mieszf<ala ,а ""."" ""'" , 1а, jaho muzy/z, mialeт wiele "оп/.а/а6ш ,ашо-
dowyc/, рош """""""""""" .. Wszystko sir пagle UTwalo, А poteт, gdy tеlе/штипikаеjа ,n6ш
""""'''''''''' """., iтytujqey bezlJaTwпy glos "оЫееу pтvLaTzaj,!cy """"""" iпfoттaejf: "TOZ-
тоша /шпtгоlоwтщ Tozmowa koпtTolowaпa, .. " wci,!i pTzypomiпal пап, о otaczajqc~j пas bezпadziei,

/Te~a "
Mojcgo Infia ,," za kolpт'Lai ulotck i podziemnej ртащ ,ита, па poczqtku staпu wojennego-
Lо,sir 'nazywalo, "еjesL Zosta/am sama z dziecmi, То dziwпe, ale wlasпie опе pomogly
т; pTzcLTwacLеппajtrudniejszy " . Ву/у dumпc, ,е ojciec siedzi ,а " .., " ,,""
i PRAWDI;;!С/юс lJaTdzo,а nim Ifs/тily zachowywaly sir La/z,ja/,by Ьу/ z пami,
Na sLo/e, pгzy """""""" """ zawszc sta/o nakтycic dla taLy, nikL nie m6g1 usiqsc najego 1<тzеslе,
А pod """"" ,," .."""" leial p,'ezeпL d/a "Nаjи1шсhаizszеgо Tatиsia".

•AпdTzej .
Zпajo;"y ро1шzаl т; zdjfcic, Na pie7'wszym planie """",, .., i gтupa iolпieny, ш tlc Kiпo Mn,s1zwa,
а па пim "'''''''''''' ,,""""'" napis CZAS APOКALIPSY - пic dndac, пic ujqc,

Сwiezеи$lО



ASPEtcr CZASOWNIКA

АSРЕКТ DOKONANY

• akcje .

•

• rezullal

•

•

nareszcie, ,",., ,", .

w pewnym momencie, .
.. , pewnego dnia
........................ , polem

....., , , , , ,., , ,........ . ., ........,",........

•

• с;,~и.и.()~с...р"()li(I.о.fЧ..Qjq~9:..$.ilf: .
• czynnosc .

• akcje ..................................................•

ASPEKT NIEDOKONANY

• proces zachodzqcy w czasie
• • • • • • , • • • • • , , , , , • • • • • • , , , , '1 •••••••• •••••••••••••••

zawsze, , ,",.
c~sem, ., .
.... P!'!.~.«'J .

............, kr61ko
r6wnoczesnie, .

(х?Ф.;i~.и!!it;,.. , , со Iydzieri
........................ , raz па miesiqc, .
przez godzin~, , .
са!у dzieri, , .
....................... , , dwa dni, Iydzieri

...................., od poniedzia!ku do soboly,
........................ , do wlorku

Q)ASPEКY
,

СwiNeиie 1т"
ProSZ? uzupe/тc tekst.

Pami~lam pierwszy dzieri slanu wojennego, mia!am wledy 10 lal. То Ьу!а niedziela. Zwykle
· d . 1 j'eidzieisJ>'JJ h d d Ь Ь" .. d' Ь'w Пl8 ZI8 ~ :;;1 •.. "" samoc о ет о а CII u ПlеJ "" " го ZIПУО laD;

ale lego dnia nie nigdzie, а obiad sami w domu. Nie

...................................... lе;; па spacer, choc па spacery codziennie. Wieczo-

'ат; w weekendy rodzice cz~slo .. ze znajomymi, lego dnia nie .
.... z nikim. Nikl nie do nas ап; lе;; nie , Ьо lelefor J

nie dzia!a!y. Ро Irzynaslym grudnia przez dwa czy Irzy Iygodnie nie (ту ос

szko!y, ale jakos nikl si~ nie cieszy!. Rodzice nie pozwalali пат chodzic па sanki ап; biegac zb~~
daleko od domu. Wszyscy byli ponurzy i zalroskani.

-"'"фа.
<л«

ProSZfj иzиpelпic powyiszq tabe/r; zf)sadaтi иiycia i okres/eпiaтi czasu.

rutyna, moment, czynnosc jednorazowa, czynnosc powtarzaj<jca si~ rf, brak rezultatu,
chronologiczne, niezakonczona, rownoczesne, czynnosc zakonczona, trwanie

najpierw, codziennie (/, raz dziennie, nagle, cafct,пос, natychmiast, zwykle, wreszcie,
cz~sto, pewnego razu, rzadko, w koncu, od ... do ... , caly miesi<jc, przez tydzien,
trzy godziny, minut~, d!ugo, do dzis, jednoczesnie, dawniej rf, ,а. па rok, со godzin,!,
w pewnej chwili, przez rok,

116 slo szesnascie
download this book from e-роlish.еLI



117sto siedemnascie

Рап; Maj: Nigdzie пie точ~ .
moic/z 1·~lшwiсzсl/. Moze /у je
чdziе';. . ?

Karol;na: Nie, пie ich.
Pewnic znowu zgubila§.

Maml. Wla';nic sl<ofJ.czylammal"wac
'.еп pcjzai. C/,cesz .?

Karol;na: i'ewnie, 'е chc,! Ро!шi! Ojcj,
Mami, jes/es PTllWdziwq ar/ys/I<q!

Karol: Мато, пie dzis
nale';nil<6w, pieтgi!

Рап; Maj: Zgoda, ale Iу mi,
со bylo w szl<ole.

Karol: Nic ciel<aweyo. A/za, .
z hislптii i doslalem piqtl,~.

obejrzec

powiedziec
opowiedziec

potozyc

/еуо /ulaj!

CZASOWNIКI DOKONANE

"

. lг&JdiKarolu&те .
.... .PQ.Q?; lо/ат!
Мата, nie /0.1<
glosno, /0./0. .'pi.
Naprawd,? Spi? Nawel nie
zauwaiylam, I<icdy . z ртасу.
Gпdziпr teтu. , iejc~t
baTdzo zm,czony, .
prysznic i -'рас.

KaTol, nic mojego [ар/ора
bez pytania!
Ojej, przepraszam. Nie bylo ci, w dтna,
а ja chcialem przygolowac ртсzсnlасй
па jutro. Мом?
No, dohTze уа <оЫе '.егаг,
tуl/и odl6i polem па miejsce

'

znajdowac

m6wic

odpowiadac
Ьгас
ktasc
widziec

Karolina:

Karol:

Рап; Maj:

Кагоliпа:

Karol:

Karol:

Рап; MaJ:

Prosz~ uzupe/пic tabe/~.

PrOSZf;uzupc/пic dia/ogi czasowпikaтi z сwiСLепiа 1w odpow;edпiej {orтic oraz iппyтi pasuj(Jcyтi do tekstu.

Prosz~ uzupetпic zdaпia w czas;e przeszfyт.

Р· t . odl<!iedzol (d' d "/ d . d 'А) d' 6 . d . I1. 10 r zazwyczaJ " ,,, о w/e га", о Wfe г/" ГО ZIC W W Пlе Zle~.

2. Dawniej ludzie (pisac / пapisac) listy, а teraz juz tylko maile.
з Kiedy Tadeusz (slyszec / uslyszee) wiesci о stanie wojennym,

......................... (rozuтiec / LГo7Uтiee), ,е panstwo wypowiedziato wojn~ swoim obywatelom.
4. Irena (zarabiac / zarobic) па zycie ргас,! w 'аЬгусе, а jednoczesnie

................................. (uczyc si~ / паuсгус si~) w liceum wieczorowym.
5. Monika zawsze (gubic / zgubic) r~kawiczki, nic dziwnego, 'е wczoraj tez

................................. (gubic / 7gubic).

6 Dlaczego рап jeszcze tego nie (koпczy(: / skoпczyc)?

7. Prosz~ natychmiast to (гоЫс/ LГobJC)!

8 (оп) (/iczyc / po//czyc) i (rysowac / пarysowac) caly
wiecz6r, ale projekt nie Ьуl jeszcze gotowy.

9. Со miesi'lc wszyscy (dos/awaC! dostac) kartki па zywnosc.
10. Tomku, nareszcie (wJacaClwr6cic)! Dlaczego nie .

(dzwoпic / zadzwoпic) tak dlugo?!

CZASOWNIKI NIEDOKONANE

,

CwiNesМ 4



downJoad this bouk 'гит e-роli$ih.Е!U

Юо Lopisal!?
Same hzdury!
Paktyczпie!Апе!а:

Ania:

"Nie po/ilyka powiппa
rzqdzic /udiтJ~ /ecz
/udzie po/ilykq".
Napoleon Bonaparte

Мат ehyba пieaktl1alпy adres AТlgeli BTOWТl,ртzеsуllш do пiej пie doszla.
Moiliwe. Лпgеlа si~ pтzeprowadzala, Ьо пie mogla W1jLTzymac z 8qsiadami.

Тощ oglqdales jui Leпfilm?
Nic, пie uglqdalem.

Wychodzisz?
МбwНат ci рпесiеi WCZOTaj,'е ...
Dlaczego "т6wilaт", а пie
"powiedzialam" - рпесiеi tуllш Taz?
Нт, пie wiещ ale tak jcst.

'17О·

Mami:
Karolina:
Mami:

Karolina:

Sekre!arka:
Sylwia:

Iwona:
Тот:

--~---------------------------------------------: ----~---------------------------------
,
: Kelner: Paп.stwo jl1i zaтawiali'!
: KI,ent: Tak, zaтawialisтy jl1i
: u рапа kolegi .

--~------------------------------------------_._~------------------------------------------------

Q) ASPEКY INACZEJ п
.--~--------------------------------------------------~--------------------------------_.

Со pasUje? Prosz~ uwzg/~dпic пoгт~ роtОСZПij.

1. Kto projeklowal / zaprojeklowalten dom!? Wyglqda strasznie!
2. Nie czylalaт / przeczylalaт zadnej ksiqzki Kapusciriskiego. Mozesz т; со" pozyczyc?
з. Czylales / przeczylales juz t~ ksiqzk~? Musz~ jq jutro oddac do bibIioteki.
4. Zwiedzales / zwiedziles kiedys Paryz?
5. Pr6bowal/ spr6bowal рап kiedys korzystac z naszej internetowej platformy do samodzielnej

nauki?
6. Og/ijdales /obejrzales najnowszy spektakl w Teatrze Stu?
J. Wreszciejadlaт / zjadlaт bigos. Nie jest zly, choc spodziewalam si~ innego smaku.
8 Jesli og/ijdales / obejrzales juz ten filт, oddaj go prosz~ Sylwii.
9. Zle si" czuj,,! Chybajadlaт / zjadlaт со' nieswiezego.
10. Widziales / zobaczyles wczoraj w wiadomosciach naszego dyrektora?

parlia polilyczna, wybory, elekloral, swiadomy wyborca, kampania wyborcza,
cisza wyborcza, kandydat, sondai:, prawica, lewica, "kiefbasa wyborcza",
obielnice wyborcze, kadencja

Q) SWIAT POLITYKI
С(J}icг~l

Со [о Lпасzу?

sto osiemnascie

ф
N

"со
с:

~
о-"'..с

""..с
()

о
t=:

-
""фа.
"'«

118



•
- .• 11

Nle bylo !atwo .•

nr
па liscie

КoгzystajqC z wiadoтosci z !пteтetu,
proszc opisac g/6wпe si/y po/ityczпe W?o/5ce.

POWТORZENIE се

CttJieг~3 .,.
Prosz~ pO/ijCZY(; syпoпiтy.

wybory fundusze
wyborcy obielnica
zobowiqzanie unowoczesnienie
тodernizacja giosowanie
sortowa~nie zalroszczy6 si~
finanse eleklorat
zadba6 segregacja

Anna
WojciechOwska

Алпа vVqjeiecho,,'ska
Posel па Scjm RP

Proszc uzuре/тс /cksl prograтu wyborczego рап; Аппу Wo/c/echowskJe}.

bezpieczna, rozwoju V, istotne, kandydatur~, wiele,
segregacj~, kadencji, fundusze, Wyborcy, przed, sciezek

z 'VY1'azamiszасuпku
Аии" W,/,clec;!owj..ta
Kalldydat do SеjПIl1Rl'

Szanowni l'al1stwo, Drodzy ............!
I'I'Zez C7,le,'Ylata РI'аеиwаlаm jako poscl I1а !'zeez naszego

miaSla i .f19~.UТOJ~ l1aszcgo regionu. W popt'zedniej
.................. udalo si9 z]'calizowa6 рги-

jеktб\v. Rzqd ,аре",,;1 пат sтdki firшr'"ИI\'е I1а systcm ochro-
пу po\vo(17.i'l.Sej'" przekazal паrп dodatko\vc
........................... па ЬudИlV!;'oblvodnicy Ivоkбll1аszеgо ",iasta
i kilku il1l1ych rniejseol\'Osci. Jcdnak do Zl'olJienia ,,'ciq;" jest
(Iuiи.
Ро рiепvszе: musimy zadl)a6, Ьу szkиlа naszych dz;eci byla

................ Samajestem rnatkq• lvi~c \viem.jak
......................... jeSllo zatlanie.

Р() (!Гl1brie:musimy zablegctc о dоfiпап!ю\vапjе mоdСl"пizасji
infi:аstшktu!'у (\l'U~иwеji kol~jowej паszе~и regiollu. W czasie
1110jcika(lellcji eheialabyт [е; postal'ac si~ о zlvi~ks7,el1je
wydаlkбw па budolv~ llowycl1 l'И\VС1'оwyсh
w r1Cl~zym InicScie.
Ро trzecic: ро\viппisгпу zatl"oszczy6 si~ о ~[udo\visk(). Wciqz
Ьгаkujе рqjе","ikбw do SOl'lolvalliaиtlраdб\v. Nalezy uтoZli"oic

................ smieci mieszkctilcom \vszystkicll miej~co\vosci
\v naSZYln l.'Cgiol1ie.
Dzis рГОSZ9о Panst,,'a glos I1атqjq .
i gll'3fantuj~, ,е jcsli p0I1O\V11iezostan~ posleт. b~(\~ Ivalczy6
о cele. ktu!'e sobic роstа\\oi!агп. Obiecuj9 takie godrue i '" spo-
sБЬ odpo\viedziall1Y гергеzепtи\vа6 l'al1st\va \\' SеjпUе.

stQ dz eWt~tllascie

Cheialby рап uslyszeC, jak щglqdаlо nasze eodzienne zyc;iewe;zasie komunizmu?lIIo, с
. ." ..... ." . i!I".......................... о рщtеJi.гаПО.jЬОО sz6stej :.~ pгae~ w faoryee. Кieoy .

z domu. dzieei jeszcze spal;·,iia~;;t'~~!iri1iif:!!ifi~'.;1rf.:'f":'i.;specjalnq przepustk~, zeby dojst do ргасу Ьо 00
"""""';-:';,::'с:·"'''«·+.:~;.~;у-:~;~r{ЦtfЖ~';:'т~;1__,_·- _,<_,_,_, " ",'",-- ',;.,' __

byla jeszeze godzina milicyjna. 00 domu:f;4.<"'~':~;:,\?!': ; J}rzed Irzeciq• niby wczesnie, ale coz lego, k
(аеЬа bylo godzinami .......•.................. wkolejkach w sklepie,zeby cokolwiek. Oj. е;
bylo wtedy jakis obiad::lNie рап, ludziewymyslalin<lwetrozl1E! przepisy kulinarne~JaK
......................... cos z niezego?".Raz ~qs.i.~d.t~ ,..........• : .. : mi przepis naciasto Ье! masla, b~~jajek
i .?ez.rtlq~:K~:KJi jabIka zapiekal1~.na ehl.ebi;·AI~ ni~.tYlk?.'j;?~CPi~rr.~yIO.tak marn.'~',Caly
dZlen ezlowtek , "'., ,,, ,а cZYrtls ро ffilesc,e, at~ehcialam, :. : ::.".?uty~aspecJalny
talon, а (о papier toaletowy 'е!: па lalony. Ale еOZ, talony byly,tylko towar6wbrakowalo,.Wieciorem tojuz nie
.......................... ocholy па nie! Nawel telewizji nie Zresztq• ро со? I tak Ьуl tylko jeden
program, а w nim komunistyczna propaganda.



~DOMOWE

C()/iez~ 3
Wjakiт се/u /udZie hodujij le zwierL~la?

(
,. ..krowa, .....osiol, ,.,..swinia, ;''?'kurcz~/kurczak, ,.,..byk, ,.,..baran, ,.,..kr6Iik, ,.,..g~s, ,..,.koza,

,.,..indyk, ..,..kura, ,.,..kon, ,....owca, ,.,..kogut, ,.,..kaczka

Со pasuje?

C()/iez~ 2"""
Jakie 10 zwierz~?

C()/iez~l
Jak.ie ZпaSL пaLWY zw;епitt?

hodowac, ir6dlo, bajka, moral, gal'li, pi6ro, dzi6b, chwalic, ci~cia budietowe

Q)

~о
Е
о
Q

-.,.
N~
Q)

Kr61ik doswiadczalny 10 klos:
[iJ па kim гоЬ; si~ doswiadczenia О doswiadczony О swiadomy

2. Kogul m6wimy о m~zczytnie. kl6ry;
О wczesnie wslaje О pi~knie spiewa О jesl kobieciarzem

з. - О kurcz~! M6wi klos. klo jesl;
О zdenerwowany О szcz~sliwy О smulny

4 Кша domowa 10 osoba. kl6ra;
D zajmuje si~ Iylko domem О buduje domy D handluje domami

5. G~siego 10 znaczy isc;
О chaotycznq grupq О jeden za drugim О wo/no

6. Swiliski bIondyn та wlosy;
О farbowane О bardzo jasne О bardzo Iwarde

7. Swi~la krowa 10 klos. klo uwaza si~ ,а:
О honorowego О cierpliwego О wyjqlkowego

8. Barania glowa 10 klos;
О glupi О mqdry О odpowiedzialny

120 sto dwadziescia
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glodny jak .

ist jak stado ..!?()./l;9..~.t;5o/..

upa~yjak .

zdr6w jak .

pisac jak рашгет

wolno jak .

dumny jak .

jesc jak .

Со pasuje? Со [о zпaczy?

CwweJМ3
Czyzпasz jakies bajk,; basпie czy (i!тy, k/6rycll
Ьо/юfегатi Sq zwierzr;ta?

(
ьагап "', гуЬа, mysz, kon, osiol, mr6wka;)

wilk, paw, z6lw, kura, zaj'lC, ptaszek, liS)

spac jak .

biedny jak koscielna

Q) DZIKIE
1. motyl, 2. jez, 3. mysz, 4. szczur, 5. rak, 6. komar,
7. kruk, 8. slimak, 9. niedzwiedz, 10. ,аЬа, 11. dzik,
12. mr6wka, 13. wilk, 14. zaj'lc, 15. mucha, 16. lis,
17. sowa, 18. kret V, 19. jeleri, 20. wiewi6rka

sto dwadziescia jeden

[Sc. jo!? stodo tJОЛОи611J,tJiелиiе, tJezМijsеиiе еиЬ tJezl!оdиiе.
лр. ТuЛijsсi szei IIJg6Лij jo!? stodo tJОЛОи611J,иil'. potlizqc
ио szeo!?.

chytry jak .

pracowity jak .

silny jak .

)v1otijerc i!jjq рлzеdе IIJSZijSt!?IMио I!qce.

Gdzie iyjq 'е zwierzr;ta? ProSL(: uzywac /iczby тпogiej.

Proszr; upOГZqdkowac bajk? о АгuАu i /isie.

PrOszf{ podpisac rysuпki.

ш Lis Ьуl bardzo glodny, Ьо caly dzieri nic nie jadl.
D "Bywa cz~sto zwiedzionym,

D '"Jakie masz pi~kne oczy, jakie btyszCZqce pi6ra!"
D W koncu lis zapytal, czy kruk та r6wnie pi~kny glos.

D Na gal~zi siedzial kruk z kawalkiem sera w dziobie.
D Jaki тогаl z tej bajki?

D Kruk Ьуl bardzo zadowolony z pochwal.
D kto lubi Ьус chwalonym".

D Lis zaczql chwalic kruka.

D Ser wypadl mu z dzioba, а lis go porwal i uciekl.са Podni6s1 glow~ do g6ry i spojrzat па drzewo.
D Kruk otworzyl dzi6b, ,еЬу zaspiewac.

,

СИI~2



W pewnym miescie Ьуl pi~kny ogr6d zoologiczny. Niestety, z powodu ci~c
budzetowych, dyrektor musia! sprzedac cz~sc zwierzqt. I tak wczesniej:

{j~'1
~" ..•

i .". .'.у <,~,,-'< "

lew, Iygrys, skorpion, papuga, W'lZ, zyrafa, slon,
wielbI'ld r/, foka, malpa, krokodyl, nosorozec

..J!!.~Y....Ьоа, teraz zostaly tylko 2 .t!!ri.r:: .... (WilL).

........................ , Sq 4 (тediw/edi).

.................., zosta!y 4 (s/oп).
........ , Sq 2 (sirus).

.. , zosta!y 3 (tew).

.. , Sq 2 (iygrys).

........................ , zosta!y 4 (опеi).

........................ , Sq 2 (papuga).

........................ , Sq 3 (та/ра).

........................ , Sq 4 (iyra/a).

,

СиJieг~l
Prosz~ podp/sac {oiogra(ie.

@ EGZOTYCZNE

Ву!о 15
Ву!о 9
Ву!о 5
Ву!о 11
Ву!о 7
Ву!о 8
Ву!о 6
Ву!о 25
Ву!о 1О
Ву!о 12

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

,.
4.

5.

Prosz~ uzupelпic.

,

СиJieг~ 2"

.,
с:
N

"",-О
N

'"W

,
СиJieг~3 1С',

Proszr; opisac ki/ka zwierZEJ.t, tak аЬу iппi zgad/I~ о jakie zwierzt;ta chodzi.

)v1ogq ыjc dOMOII!e./!иЬ d.zilгie.. )v1ojq Czf{')[1j l!0PIj, рОzUЛIj.
оgои. II!qslj. Sq jе.dИОЬОЛII!Ие..рцgОIl!Оие. /!иЬ l!ociate..
Lubiq SpOC. /!е.иiuс/iОIl!ОС i МЛUСzе.С.CW Iгsiqi.lгoc/i je.d.zq
MIjSZIj i pijq M/!e.lгo, II! Лzf.Czljll!iStоSсi doje.мlj {М gotoll!e. jе.d.zе.иiе.
z pUSzlгi о/!Ьо suc/iq Iгалм~. ZII!IjIг/!e. c/iod.zq II!l!ОSИIjМIciлоgомi,
а II! bojlгoc/i CzOSe.мII! ЬиюсК ..
,

СиJieг~ 4.С4
СО pasuje?

BARAN SI~
ROZINDYCZYt..

А INDYK
ZBARANIAt..

uswinic si~
jezyc si~
myszkowac
chomikowac
psioczyc
byczyc si~
papugowac
ma!powac
zbaraniec
szarog~sic si~
slimaczyc si~

szukac
zdziwic si~, zgfupiec
odpoczywac, leniuchowac
ciqgnqc si~ bardzo wolno
rZqdzic si~ samowolnie
narzekac, z!orzeczyc
Ьус nieufnym i nieprzyst~pnym
Ьус brudnym
nasladowac, robic to samo
magazynowac
powtarzac

122 sto dwadziescia dwa
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?•
Jak wgtliJz,

~Z!J...

slo dwadziescia trzy

7 Ryba nie rozumie?

8. Dla emeryt6w ich zwierz",la \0 swial?
9. dziecko powinno odwiedzic ZOO?

10. •. •..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.. kobiela nie moze nosic fulra?
11 •.•.•.•.••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.• Polska czyla dzieciom?

12 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. plaszek sw6j ogonek chwali?

CQ) KOCIETA
W DOBRE RECE

CwiN~2
Prosz~ uzupelпic (Iylko 1.тп.).

1. Psy, koly, chomiki 10 ..z,l!!iщf,Щ .. domowe (zwierz~).

2. Dzien dobry (dzlewcz~).

3 Czylam о dawnych (ksii/l~).

4 Kura spaceruje z (kurcz~).

5. Moja ko\ka та leraz (koCl~).

б. Daj jesc (szсzеПl~).

7. Nie та w Iут gniezdzie (р'sЩ) .

б Opiekujemy si", (Clel~).

9 Мату mtode (jаgПl~).

10 Pomagamy Iут (lrebl~).

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

о
Clzciateт miec jal<ies zwiel"Zf, ate boj~ sir, ,е mui I"odzice
пic zaal,ceptujq zwieгzrcia w dтпu. ]usпe, musiulbym dawuc jesc
[ети zwierz~ciu itp., а ze zwierz~cierп typu pies LгzеЬа codzieп:nie
wychodzic. Ale tп пiewazпe, ja tak Ьаl"dzптаl"Ц о wlas71ym
zwierz~ciu!

1. pojedyncza 1. mnoga.........

MIANOWNIK

BIERNIK

CELOWNIK

NARZI;DNIK

WOt.ACZ

w dumu тату zwieгzrta, ale ja пiC7lawidzr zwiепqt. Nie zajтujr
sir zwicrzrtaтi, Ьи ро prostu пie uJam zwiСl"цtпт. М6} ы"!t
m6wi п пuszych zwicl"zrtach caly СZИ' - пie ruzuтieт уа.

CWsZYSC/J I d' k h' . I?•.•.•.•.•.•.•.•.•.• .:1•.•.•.•.•. U zle ос aJq zWlerz", а.
2. •. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. slarsza рап; та kola albo psa?

3 kobiely bojq si", myszy?

, pies nie powinien Ьус па lancuchu?

5 nie rozumie тощ zwierzql?
б. •. •.•.•.•.•.•.•.• jedno, jaki b",dzie swia\ za 100 lal?

PrOSZf;ulupelпic, а паst?рпiе odpowiedziec.( па pytaпia.

nic, nikt, wszystko, wszyscy "', wszystk~1
kaidy, kaida, kaide, caly, cala, iaden, ~

MIEJSCOWNIK

CwiN~l
Na podstawie lekst6w prosz~ uzuреlПlС label~.



ШНОRОSКОРУ
Со czyLasz?
"Ме{то". Tyle sir dzicje codzierтie!
Ale w wi,k8zosci Lоzle alho tTagiczпe injoTтac)e. "Zla wiadoттi{ 10 dobTa
wiadoтos{", lak? PTzeczyLaj тi horoskop, )е81 па Iшпсu.
Л spodjakiego znaku)e8tes?
UTodzilaт si, 8.03., wi,eje8Ieт. 'ро(1 znalm ПуЬ.
"Dzieп uie zapowiada 8i, Tadosnie. Konflil1ty uie oтinq ei, w iyeiu pTywatпyт
i zawodowyт. Uwaiaj па siehie!" Angela, 10 tei uie )е51.wesole. Ciekawe, )аl<i
)esl 11'16)hOT08kop.UTodzitaт 5i, 4.04., wige )е8lет 8pod zпalm Ватапа. "Nie
spodziewaj si, zтiau па lepsze. Licz si, z pTohleтaтi natuTY jinansowe).
Roтan5 тoie pl'owadzi{ do ITudnyerl sуtlшсji ..." Nie wierzr w lo!
Pтzeczytajтy horoskopy innyclz zna)oтych, тoie tei тa)q lakie ezame
jak пasze.
No wiesz!

Mami:
Angela:
Mami:

Maтi

Angela

Angela:
Mami:
Angela:

ProSZ(ldopasowac zпaki zodiaku do dat, а пast?pпie posfиchac ; skoпlr%wac.

f?оюиоМат; ш. 4.04. jesl spod (znaku) .
2 Karolina ur. 29.11. jesl spod .
3 Uwe ш. 25.06. jesl spod .
4. Тот ш. 15.08. jesl spod ...................................•
5. Javier ur. 14.02. jest spod .
6. Grzegorz ш. 1.01. jesl spod .
7. Joanna ur. 29.02. jesl spod .
8. Iwona ш. 30.07. jesl spod .
9. Ania ш. 06.05. jesl spod .
10. Sylwia ш. 03.11. jesl spod .

obejrzec - ,,""""'"
doslac - " .
powiedziec - """ .
znalezc - """""""", ....
wziqc -

Koziorozec 1/,Wodnik, Rak, Blizni~ta, Strzelec, Ryby, Раппа, Baran, Skorpion, Byk, Lew, Waga

22.12. -19.01 l:;o.!/9j1.9.~e;(., 22.06. - 23.07 .
20.01. -19.02. 24.07. - 23.08 .
20.02. - 20.03. 24.08. - 23.09. .. .
21.03. - 20.04. 24.09. - 23.10 .
21.04. - 21.05. 24.10. - 22.11. .. .
22.05. - 21.06. 23.11. - 21.12 .

C(j}iN~ 3 ";,Н

Jak/ ies/ czas prLyszly? (aspek/ dokoпaпy)

odliJiedzisz1. odwiedzic - , 9

? zadzwonic - 10

3 uslyszec - ,........ 11

4 zrozumiec - " "... 12,

5, zarobic - " ""........ 13,

C(j}iN~ 2 ,Щ;

Spod jakich zпak6w oпi Sij?

6

7

8.

wr6cic -
zobaczyc -
napisac -

14

15

16.

wynajqc -
p6jsc -
pojechac -
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pogodny, wyrozumia!y, spokojny, cierpliwy, s!owny. honorowy. przyw6dczy.
energiczny. weso!y. pr6iny, pomyslowy, spostrzegawczy, niezaleiny, szczery,
wygodny. nami<:tny. bystry. kontaktowy. wolny. sprytny. uprzejmy. aktywny.
chaotyczny. orygina/ny. nerwowy. uparty. niecierpliwy. towarzyski, uczciwy.
wгаШwу. odpowiedzialny, samodzielny, ostroiny. przewiduj'lcy, odwainy,
zapominalski, prawdom6wny. kaprysny. marudny. wierny, ambitny. zmienny.
zamkni<:ty. inteligentny. precyzyjny. wyrachowany. okrutny. rozrzutny. krytyczny

N

:;:

'"~N
.о>-

POWТORZENIE ~

Cw~5
Dlaczego ludzic /ak CZfS/Owierzij
w /юrоskору, wr6iby, przesijdy?

PrOSZf; dopasowac cechy сhаП1ktегu do zwierzqt c!li6sklego Lodiaku.

Zodiak chiriski sklada si~ r6wniez z 12 (dwunastu)
znak6w. W tym horoskopie naszymi patronami
Sq,w zaleznosci od roku urodzenia, zwierz~ta
i stworzenia wazne w kulturze Wschodu.
Wed!ug legendy Budda, zanim opusci! Ziemi~,
zwolal do siebie wszystkie zwierz~ta. Jednak
tylko 12 pojawilo si~, ,еЬу go pozegnac. АЬу
im to wynagrodzic nazwa! nimi lata w kolejnosci,
w jakiej przyszly. Zwierz~ panujqce nad rokiem,
w kt6rym przyszlismy па swiat, та wp!yw
па nasze zycie, а ту тату jego cechy. Stara
wschodnia mqdrosc m6wi: ,Jo jest zwierz~, kt6re
kryje si~ w twoim sercu". Ja urodzilam si~ w 1980 r.
i moim rokiem opiekuje si~ Ма!ра. То znaczy, 'е moje
zalety to innowacyjnosc i ciekawosc, а wady - zazdrosc
i podejrzliwosc. Те zwierz~ta zmieniajq si~ со 12 lat, ale
w kazdym roku nabierajq cech jednego z pi~ciu chiriskich
zywio!6w, kt6rymi Sq: metal, drewno, woda, ogieri, ziemia.
Poczqtek roku chiriskiego jest ruchomy. Najcz~sciej wypada w lutym.

,

Cwiez~4
Proszf пapisa(; kr6/kic horoskopy dla Javiera, Тота, Uwe'go
i Кaro/iпy uiywajqc czasowпik6w w czasie przyszlyт z cw. З.

CWe.dlug ItfJ{le zojqc je.st ostдOZKIj,...

п

,

Cw~7

Cw~6п
Мат! пie zпa/a zodiaku europe/skiego, а jej koledzy пie zпajij
70diaku сh/Пsk/еgо. NauC7ycielka poprosJla jij, zeby
przyg%wa/a kr6/kij prezeпtacjf·
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СиJiNeи.ie 1
о С7ут clyta Мат;? Prosz~ wybrac 3 /y/uly; sxomeпtowac je.
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KONТAKT

N

Ф

о
::>
О

3

Ш· E!j. E!j. iШ· tI

3. pontonowy

8. narciarski

6. wyposaiony

10. internet

slo dwadziescia siedem

2. odchudzajilce

7. wyiywienie

5. gospodarczy

9.wypadowa

. .
: calodzienne _ :. .

1. pstfi\90W..............
: baza : •••••••••••••••••••••••••
••••••.••• -::-•. :: bezprzewodowy _.................. . .

: po!owy _: ••••...••••••.•
..••••••••.•••••• : sp!yw _ :............................. . .

:. stok _ .: : pieczenie 4 :............ . ..' .
: nowoczesnie........................

: budynek_ :
' .
о" •••••••••••••••

· .· .: wczasy :· ..••.....•• -:7•.•

g http;f/www.oaza-beskid.pl

СwiNeиLe 4
Copasuje?

Cw~ 3 f.')
Prosz~ pos/uchac j uzuре/тС.

Odziedziczy!am pensjonat w Beskidzie Sqdeckim - pi~kny drewniany dom wraz z budynkami gospo-
darczymi, i ogrodem. То Ьуl znak, ,еЬу СОБ zmienic w naszym zyciu: rzucilismy pгac~
w mi~dzynarodowej korporacji i postanowilismy spr6bowac sil w agrobiznesie. Nasze .
agroturystyczne nazwalismy "Oaza", poniewaz ta nazwa kojarzy!a nam si~ z czyms wyjqtkowym,
pi~knym, relaksujqcym. Oferujemy 8 dwuosobowych pokoi z !azienkami. Wszystkie .
Sq w prostym rustykainym stylu, bardziej skandynawskim ni:i g6ralskim. Оо gosci
jest takze nowoczesnie aneks kuchenny, salon z kominkiem, sala telewizyjna,
sauna. Na terenie calego obiektu dzia!a internet.
Jest to swietna baza - w pobIizu liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne.
W okolicy oczywiscie g6ry (zimq narciarski z ) ога' szlak architektury drew-
nianej, zamk6w, malownicze Dla zainteresowanych organizujemy
po!owy , w sezonie z ogniskiem, pieczenie Ьагапа, grzybobrania,
а z bardziej ekstremalnych atrakcji pontonowe g6rskq rzekq czy jazd~ terenowq
па quadach. Oferujemy ca!odzienne па bazie ekologicznych produkt6w
od lokalnych producent6w. Jest mozliwosc zam6wienia dari kuchni wegetariariskiej lub wegariskiej,
poza sezonem organizujemy tez wczasy .

Cw~ 2 f.')
Gdy Мат; dowiedzia/a sj~ о smogu wisz~cym пad Krakowem, pos/aпowi/a poszuka(; па weekeпd spokojпego,
ek%giczпego тiejsca poza т;asteт. Prosz~ posfuchac i uzupefпic iпfогmасjе па stroпie iпtетеtоwеj, kt6rq
zпa/azta Мат/.

http://http;f/www.oaza-beskid.pl


Cw~5п
Proszf; posfuchac i uzupe!пic tabe/~ jak пajwif;kszq i/osciq iпforтacji dofyczqcyc/) iycia tucji i Каг/а.

PRACA W KORPORACJI W MIESCIE WI:.ASNY BIZNES NA WSI
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CwiN~ 6
PrOSZf; uzupelnic.

liu"'Vflloa(! !!)is book from e·poli.!S-tl ~и

sto dwadziescia osiem

Со тoie zтieпic przestrzegaпie
(ус!) zdsad?

Je.zeel dоfгlоdиlе реоииjesz
гolгиplj, to иlе молииjesz
рюdиlгt6UJ spoi.IjUJczljCJ

planowae rI, zaproponowae, kupowae,
oddawae, туе, obnizye, segregowae,
zainwestowae, unikae, korzystae

1....•••• B9..~pi dokladnie zakupy.
2 smieci.
3 zywnosc lokaln'l, sezonow'l.
4 arlykulow jednorazowych.
5 lemperalur~ w domu о minimum 1 slopieli.
6 w пр. koleklory sloneczne.
7 "eleklrosmieci" do wyznaczonych punk1ow.
8. Nie naczyli pod blez'lc'l wod'l.
9 z transporlu pubIiczne90•

10 S'lsiadowi wspolny dojazd do pracy.
11 .
12. .

101/,tak, takie, ale, wi~c, czy, со, coraz, i:eby, i:e, si~1jakby, za, w, dla, па, do, z

Lucja stworzyla list~ proekologiczпych zasad, kt6re тoiпa stosowac w kaidyт gospodarstwie doтowyт.
Proszr; uLupefпic "deka/og Lucji" i dopisac swoje propozycje игуь rozkazujqcy).

то ь I k ' , " . . N' Ь I t I t I О "............. у zna , cos zmlеПIС w naszym ZYCIU. 18 У О о " а we, CZywlscle,

................... ргаса korporacji jest ci~zka. Ja bylam odpowiedzialna caly dzial
sprzedazy, cz~sto zostawalam рБZпа w firmie. Weekendy tez zdarzalo .
sp~dzac па szkoleniach wyjazdach integracyjnych, za to swietnie zarabialam,
mialam dobre ubezpieczenie i , , zwane perspektywy dalszy rozw6j zawodowy.
Bywalam па waznych przyj~ciach, mieszkalam w stolicy i korzystalam tego, .
oferuje duze miasto. Ale zycie prywatne Nie mielismy w og61e czasu siebie, oddalalismy
si~ bardziej. Теп pensjonat naprawd~ , spadl пат z nieba!

Q)EKO·
Cw~l
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129sto dwadziescia dziewi<;c

Jakie bI~dy роре/пi/i т/od7i /udzie?

Роwiииi ыj!;i / t/l.zebo bljl!o
jecP..oC jе.dИIjМ SОмосдоdем.

gosc; Banda idiotow! Вагапуl

...•тах: ТО skandall Со za OS/V1

obиrzoпy: То karygodnel

ху: PowlnnO $1,=[о zgtosic strazy miejskiej!

goU: Czego ich ucz,," w [е] szkole!

_ go~t:То oburzaj~cel

moje fotografie
:;;,;.

komentaгze

,

СиJ~4

Uznalismy, 'е kazdy swoim samochodem, w koncu .
jest najwazniejsza mial поЫс zakupy па piknik, w efekcie mielismy kilka
............................ napoj6w i mn6stwo mi<;sa па grilla. Na szcz<;scie w supermar·
kecie dajq jednorazowe w duzej ilosci, Ьо inaczej ci<;zko byloby to spakowac.
Najpierw zatrzymalismy si<; ро drodze w Cudowna okolica - pewnie
dlatego zrobili tam park Adam pami<;tal, w kt6rym miejscu jest droga па
pi<;kn'l Bez trudu omin<;lismy bokiem stary drewniany i zardzewialy znak
........................ wjazdu. Piotr mial pecha, Ьо parkujqc wjechal w wielkie Ale zesmy si<;
z niego smiali! Rozpalilismy grilla mi<;dzy drzewami. Dziewczyny па kocu rozlozyly plastikowe talerzyki
i , а ja nalozylem kielbas<;, kark6wk<;, kaszank<; i pieczywo tostowe. UZylem chyba za duzo
............................ i ogien Ьуl tak тоспу, ,е wszystko si<;troch<; , ale со tam! Na swiezym
.............................. wszystko smakuje lepiej.
Popilismy to zimnym piwkiem, а i reszt<; opakowan dorzucilismy do .
w krzakach. Bylo swietnie: muzyka z samochodu па peten , spiewy i nawet tance.
Na pamiqtk<; tego cudownego popotudnia Pawel scyzorykiem napis па jakims starym
drzewie: tu bylismy i dat<;. Zdj<;cie zamiescitem od razu па portalu i wtedy si<; zacz<;to...

3 Jestesmy zaniepokojeni

- (globalne ocieplenie)
- (wzrost emisji со,)
- (dziura ozonowa)

1 Dbajmy о 8IE/{),flk
· р.~Ij/!-.Q(jl;" (przyroda)
· (nasza ziemia)
· (czystosc trawnik6w)

2 Ekolodzy protestuj'l przeciw

- (budowa autostrad)
- (testy па zwierz<;tach)
- (elektrownia atomowa)

6. То jest skutek

.................................................. (zanieczyszczenie powietrza)

.................................................. (konsumpcyjna postawa)
· (brak edukacji)

5. Duzo m6wi si<;о

- (oszcz<;dzanie wody)
- (energia odnawialna)
· (modyfikacje genetyczne)

4 Dzieci powinny uczyc si<;

- (segregacja smieci)
· (ochrona srodowiska)
· (szacunek dla zwierzqt)

СиJicг~3 (';l 2'%:'
Piq/ka Lпajoтych Каго/а wybra/a si~ па pikпik. Prosz~ pos/uchac i uzuре/пiс.

,

СиJicг~5 ",54

Pгosz~zdecydowac, jaki /0 przypadek.
а пastr;pпie wstaw;c wfasciwq (orт(i гzесzоwпik6w,



SZKtO KOLOROWE

6s-1;;-6!f/-"'!/

lш.-рi,-&-6!f/-W i1p.

akceи1ij1'Jиg на czlJlOJr1;j

f1/щ;~od~!

,g

PAPIER

Cheialabym dwa bilcty.
Czy т6g/bys т; рот6е?
Zrubilby tu lepiej пii ty.
S/шfzеzу1аl'.'l<10 wтes2eie!
Gdybyт wygra/ w Lotto, /шрitЬут doт.

IL

Fипkeje:

1. ZYCZENIE
2. PROSBA
3. HIPOTEZA
4. ROZКAZ (zlagodzony)
5. ZDANIA WARUNKOWE

••I
I I

SZKtO BEZBARWNE

---~:

Ьут
Ьу';
Ьу
hyiтy
/щ<сiе
Ьу

Сщ~6
Jak segregowa(; sтiю7 Prosz~ wykreSik: rzeczy пieпadajijee si~ do reeyk/iпgu, д "czys/e sтieei"
przyporzijdkowa(; do odpowiedпich k%rowych pojeтпik6w.

butelki plastikowe, tektura, tetrapaki, lekarstwa, puszki ро farbach, puszki aluminiowe
ро napojach, puszki slalowe ро zywnosci, male AGD, garnki, porcelana, szk!o okienne,
sloiki, pokrywki od sloik6w, narz~dzia melalowe, trawa, karton, zabawki, pojemniki ро
olejach przemyslowych, pojemniki ро chemii gospodarczej, pojemniki ро kosmetykach,
tapety, gazety, ksiqzki, liscie, krysztaly, aerozole, prospekty, reszlki organiczne, ulotki,
papierowe torby, pampersy, ceramika, szkto biale i kolorowe ро napojach i zywnosci,
lustra, zar6wki, folia aluminiowa, kapsle, baterie, styropian, zakr~tki, reklam6wki, gal~zie

kuпilblJ/I{ t: / /k") t l' t d .. :t: ,,~ vd r.т. ир/с О, а е Jes za rogle.
Moja babcia (miee) w tym roku 85 lat.

. .............•..........•..•. Од / r.z. / zrиbic) to, ale nie тат czasu.

. Оа / r.m. / т6е) jechac, ale т; si~ nie chce.

.............................. (оп; / posprzq/ac) w ko"cu ре sweim psie!

. (ту / '.т./ wo/ec) lego nie pr6bowac.

. (wy / г2./ p02yezyc) пат samoch6d?

.............................. (/у / r.2./ musie(;) najpierw zadzwonic.

. ...........•............•..•. (/у / r.m./ przyjSC) па mojq imprez~?

...............•.............. (wy / r.7./ zje';c) cos dobrego?

PrOSL(; uzupefпic.

TRYB WARUNKOWY

byli / byly

Ьу! / Ьу!а / bylo

METAL I PLASТiK

SlO lrzyaz1e'sC1
download thls book from 8-pollsh.eu
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POWТORZENIE ~

-
~ф}~пубzi~сi jебеn 1 3 .

"

ProSZf opisac iycie tиcjijeszcze raz uzywajqc
trybu waruпkowego.

GdylJlj iI! Pof.sCe IJIj!!О stolJlеио SIjIUOCJO

роеltljСzио, иlе zoczq!!1J1j sl~ Stoи il!оjеИИIj.
GdljlJlj иlе zoczq!! sl~ staи il!оjеииу,

СwiNеи$ 5
Со Ьу bylo gdyby?

1. Unia Europejska rozpad!a si~?
2. Wybuch!a 111wojna swia!owa pomi~dzy

najpo!~iniejszymi krajami swia!a?
з. Liczba emery!6w w Europie zwi~kszy!a

si~ dwukro!nie?
4 Ludzie mieli mikrochipy - kompendium

wiedzy о nich?
5 Koncerny farmaceu!yczne wynalaz!y lek па raka?
6 Nadesz!a kolejna epoka lodowcowa?
7. Pans!wa afrykanskie og!osity bankruc!wo?
8. Lo!y w kosmos byty w ofercie Ыш podr6Zy?
9. In!erne! Ьу! ca!kowicie kon!rolowany przez rzqd?
10 Zdalnie s!erowane ,оЬо!у domowe Ьу!у

powszechnie dos!~pne?

..................................................... , , , .

Prosz~ opowiedLiec,
со zdarzyfo sif! w zyciu t-ucji?

7. То region przemystowy, Zanieczyszczenie jes! bardzo duze,

6 Ludzie palq w~glem, Nad mias!em jes! smog,

,. Sprzq!acie ро swoich psach, Macie czys!e !rawniki,

3 Zawsze jeidzisz windq, Nie masz dobrej kondycji, Pio!rze,

4 Segregujemy smieci, Chronimy srodowisko,

СwiNеи$ 2
Prosz~ uzupein;c,

Posz!am spac ро р6!посу, Zaspa!am do pracy,
,,99,У/?'У!!1, ,~ii!:,P.9.i!,Jo., ,$!?Q.4, !?9., .Р..Q.~И9.(;fj,,и.(~,fF.9:i!p.9:,[o,/;JfjI>!" r;i.9.,РЩ':fj,

2. Nie mam рiеni~dц Nie poiad~ nad mОП.е,



obejsc si~ Ье. czegos, troszczyc si~, unikac, oszustwo, kusic, tracic, pulapka,
wpasc w cos, znikac
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Q) ZAKUPY, ZAKUPY
ProsZf оdроw/еdшс па руt8тЗ.

1. Gdzie zwykle robisz zakupy?
2. Czy lubisz supermarkety? Dlaczego?
,. Jakiego typu produkty kupujesz najcz~sciej?
4. Czy cz~sto kupujesz cos przez Internet?
5. Jak myslisz, jakie sprz~ty i urzqdzenia domowe najcz~sciej kupujq Polacy?

(Gazeta Wyborcza, Magda К/о-
decka, шагzес 2002)

W wolnej chwili siada nad
krzyz6wki:l.mi i 6wiczy umyst.
Dcklarujc, zc lubi tcz poczyta6.
CJotujc nic z obowi<:tzku, аlс dla
przyjemnu:jci. Chlt.tnie <.:hodzi
па spacery i pracuje па dziakc.
Czascm oddajc si(( grom loso-
wym lub bierze udzial w lotc-
riach. Zdaje sobic spraw((, zc та
wad~. Ale tylko dwie: alkohol
Ipapterus)'.

pienif(dzy nie та mowy. Czasem
si~ ud., .le .lbo s~ (о пiеwiеlkiе
sumy, аlЬо szybko sit; rozcho-
dщ. I30gatsi wydaj~ oszcz,dno-
sci па wycieczki, domy, samo-
chody. BicJnicjsi rnysl<:tu tym,
zeby zainwcstowac \1\' dzicci,
wntlki luЬ odlozyc па czarn~ go-
dzin~.

--.--..._-_ ..~-----_.__ ._-_ .._ .._--_ .._---_._-._-

Kupuj,!c jcdzenie szuka wyro-
b6w krajowych. Mrozonki od-
rzuca mimo ich duzych wartosci
odzywczych. Рrаgщ/Ьу, "сЬу
па stoJe leza1y wy1<:tcznieswieze
produkty ckologiczne, а w z.d-
пут razie zywnos6 gcnctycznie
1110dyfikоwапа' (Wprawdzie пiе
wie doktadnic со to takiego, ale
па wszelki wypadck woli nie
jeSC).

о comtebl~cznym odk1adat}iu

jak bez kolorowego telewizora.
Nie 1116g1паЬус wszystkiego
od raZ11,wi~c wola1 zrezygnowac
z pralki пiz z telewizora. Pral-
k~kupi nieco p6zniej, moze па
krcdyt'! Pralko-suszi:l.rk(( uznajc
za zbyLcczny luksus, tak samo
zmywark~. Coraz cz~sciej mysli
О kornputcrzc (па razic та go со
pi~ly Polak).

Lubi robic zakupy. Codzienпie
z ргzуjеl1шоsсirt zaglqda do osie-
dlowego sklepu, а jesli potrzebtl-
je czegos szczeg61nego wybiera
si~ do sklepu specjalistycznego,
ale tcz raczcj makgo. Во zalczy
ти па tym, zeby ktos si« о nicgo
zatroszczy!: wypyta! о potrzeby
i pom6g{ wybrac naj lcpsz'1. rzr.;cz,
tak4 w sam raz dla nicgo. Со jakis
czas jezdzi do sllpermarket6w, ale
czujc si« w nich оЬсо i gdyby nie
wiclki wyrn)f towar6w i niskie
селу, w ogMc Ьу tam nic zagl4-
dal. Stara ,i, t111ikac sprzedazy
wysy!kowej, а jak ognia boi si~
Inlernetu i akwizytor6w (zwykle
podejrzcwa ich о oszustwo ipod-
st,p, wi,c woli nie ryzykowac).

W najwazniejsze sprz«ty swoje
шiеszkапiе prawic wYPos8Zyl.
Najpierw kupil lod6wk" Ьо bez
пiеj zycie jest udr,k~, podobnic

Poczqtek XXI wieku

lj')
RAPORT·-----·-.. ....-_ ...

, POLAK KONSUMENT
VJ

а.
о
VJ
>-а::

132 sto trzydziesci dwa
dowпlond ttlis book frOnl e.polish.eu



9. urzqdzic

4. m~ka, tortura

sto trzydziesci trzy

L,

2. podst~p, fortel. trikD

kiedy та wolny czas:
-,.-------- -

7. opiekowac si~, zajmowac si~

10. pr6bowac

1. produkty

(biedny):

6. niepotrzebny

3. cecha negatywna, defekt

8. nie robic czegos, omijac cos

5. та duio witamin, minerat6w Ир.; dobrze zaspokaja gl6d

?20;\?

......................
: wyposazyc :
о ••••••••••••••• ,0;-•• '

о" •••••••••••••••••
: starac si~ :...............•..•.•..

2;:ОД·1'

Typowy Polak ch~tnie гоЬ; zakupy w sklepie osiedlowym.
W sklepie specjalistycznym zwykle nie potrzebuje fachowej porady.
W supermarkecie czuje si~ jak гуЬа w wodzie.
Ch~tnie korzysta ze sprzedazy wysytkowej.
Akwizytor6w zwykle podejrzewa о podst~p.
Polak w pierwszej kolejnosci kupuje pralk~.
Polak nie moze obejse si~ bez lod6wki.
Zmywarka to niezb~dny sprz~t w polskim domu.
Polak ch~tnie kupuje mrozonki.
Polacy systematycznie oszcz~dzajq.
Polacy preferujq niezbyt kosztowne rozrywki.

musi miee w domu: nie potrzebuje w domu: oszcz~dza па:

(bogaty):
IJJljcieczk!i

zalezy komus па czyms - .. .. .

towar - .

czue si~ оЬсо - .
Ьае si~ jak ognia - .
mrozonki - .
odrzucae со,; - .. .
odktadae pieniqdze - .

па czarnq godzin~ - .

~.'~;~~~~;~t'~~~""",......................••..

тvpoт POLAK " "

:'"~~;г~by'".....:
' ..............••.....

............. '.
: wada :.............••...

:.,'~diy'';';~~y''''':...................••..

СwiNеи$ 5
Со pasuje?

СwiNеи$ 4
Со 10 zпaczy?

СwiNеи$ 2 f.')
Prawda czy пieprawda?

СwiNеи$ 3
ProsZf; uzupefпic labe/r;.



Prosz~ zastqpic wyr6iпioпe sfowa iппyтi wyrazaтi tak, ieby пie zт/eпic seпsи zdaпia.

Polak cz~slo zaglada 1 9:R9.rВ:1: ••••••.•.•.••• do osiedlowego sklepu.
Cz~slo wybiera sie 1 do sklepu specjalislycznego.
Pralko-suszark~ uznaje za 1.......... .. zbyleczny luksus.
Chce jesc wylacznie 1 swieze produkly.
Nabyll juz kolorowy lelewizor.
Odlozone pieniqdze wydaje sie 1 szybko.
Zdaje sobie sprawe 1 , ,е тат wady.

tak samo jak, identycznie jak, podobnie jak, inaczej niz, w przeciwieristwie do, w odr6Znieniu od~--------------

Proszr; por6wпac орisаПq w tekscie о Ро/гАи koпsuтeпcie sytuacjr; z sytuacjQ we wtasпyт Ага)и. Nastr;pпie па bazie
swoich obserwacji proszr; powiedziec, со 51?zтieпi/o w Po/sce od 2002 тАи. Proszr; uiyc poпiiszych wyraieп.

Polak konsument-:' dzis--'---"

,
C"':n7ll":n 7 'у •.., .•:..W~UUCI .~~.",,.,,

(stoiska) i (sklepy).
Zjawisko nadmiernej konsumpcji powoli staje si~
.......................(fakt) takze w Polsce. Nic dziwnego, ze
ustanowiony w USA Swiatowy Dzieп Bez Zakup6w
zawital takze tutaj. Kiedy па poczqtku lat 90·tych
ogtoszono taki dzien jako znak protestu przeciwko
. (zb~dnesprawunki)
i stylowi zycia podporzqdkowanemu konsumpcji,
w Polscetaki ргоЫет nie istnial. Dzis i Polakom
warto przypomniec, ze zamiast .
(zakupy) mozna wybrac kino, koncert lub inne wy.
darzenie kulturalne. А zamiast w sklepach war-
10 aktywnie sp~dzicczasz rodzinij czy znajomymi
i to najlepiej па .
(swieze powietrze).

Czas .1IJfJ.!yr:J .. $Rtf!P!RQIi.!.. (male sklepi-
ki) ргzеmiпqf bezpowrotnie, Wielkie supermarke·
ty i сепtга hапdlоwе ГОSПq wsz~dzie jak grzyby
ро (deszcz).I со ciekawe, w kazdym
z nich Humy kupujijcych. Skijd а> takie zapotrze·
bowanie па wszelkiego rodzaju towary? - zapyta-
cie. То nie potrzeba, lecz moda. Dla .
......................(wiele + osoba) zakupy staty sj~
...............................(spos6b) па sp~dzanie czasu.
Kupujij, choc nie muszq.Kusi ich promocja, niskie
сепу, tatwo dajq si~ przekonac reklamom, ze cos
jest im niezb~dne. Ludzie coraz cz~sciej wpadajq
w " " (zakupowa
pulapka). Wchodzijc do galerii cz~stotracij росш-
cie czasu, па (miejsce) majq Ьагу,
cukiernie, pijalnie czekolady - mogq si~ szybko
posilit i ruszyc w dalszy kurs ро .

СwiNeиie 8 , ()
PrOSZFjuzupe!пic, а пastr;pпie posfuchac пagraпia i skoпlr%wac.
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Proszr; przyjrzec sir; fotogra(ioт i przedysl<.utovtac w grupie: do I<.оаоskiеrowапа jes! [а akcja} со та па celu ijakie та
szaпse powodzeпia.

134 slo Irzydziesci czlery
down)oad this book froт е-роliзh.еu
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sto trzydziesci pi~c

jubiler

cukiernia

warz wniak

skl~p odziezowy

apteka

........., ,. .

. ,

ksi~garnia

piekarnia

sklep obuwniczy

galanteria sk6rzana

drogeria

zegarmistгz

~ SKLEPY, SKLEPIKI, STRAGANY

sklep mi~sny

skl!"p p~pierniczy

sklep spozywczy

Сwweиie, 1 .!;";!)'
Рап" Не/епа тieszka w rпafyт тiaSleczAu, w kt6ryт czas si~ zatrzyтaf. Ти пie та 5uperтarket6w.
PтSZf; popafrzec па -"'А/еру,do kf6rych wсlюdzi рап! Heleпka i пapisac, со опа тoie taт Аир/с,



...()Р.p(l~q. z;Фи.i~ :z(ц·,R~(l. fцri.z.( ф.f?,UРР/J!.(l~{Q../J!.. "Ji4f?,iCA .1t!CJJt1?~!9.i;RC? .
Wydaje т; ,i~, "е pтzedewszystkim . niskie сenу i to, "е wszyst/lOjest
w jednym miejscu. Nie tтzebaganiac zjednego miasta па drugi.

Trud:no mijednoznacznie па to pytanie. Duie ,kl~7'Y па оу61oJerujq
пат taii,ze produkty i пiekoпiecznie jest prawdq cZfsto powta1'zaпa opiпia, "е sq опе
............................... ]eelпak muszr p1'zyzпac, "е sama wolr kupowacjaтzyny i .
па ta1'gи. Те ze ..... sтаlшjq т; lepiej.

Nasz reporterprzeprowadz/Isoпd~па /ета/ zakup6w.Prosz~dopasowacру/ап!а
do wypowiedziaпkie/owaпychos6b,а пas/~pпieposluchacпаgгапiuzupelпic/eks/y

Dlaczego wed!ug рапа znikajq Iгadycyjne nazwy sklep6w?
Со рапа zdaniem zach~ca ludzi do kupowania w wielkich maгkelach? (/
Czy m6g!by рап podzielic si~ z nami opiniq па lemal wp!ywu гeklam па nasze zycie?
Jak рап; sqdzi, czy waгto kupowac owoce i waгzywa w supeгmaгkelach?
Czy wed!ug ciebie zakupy w weekend 10 dobгy pomys!?
,,1mwi~cej kupujesz, Iym mniej zyjesz". Pгosz~ mi powiedziec, со рап sqdzi о Iym hasle.
Mam do was pytanie. Na со zwykle wydajecie swoje kieszonkowe?

Н:
В.'

R:
А:

'"<:
ф

Е
::>
u>
<:
О

-'"
'"-'"
'"о

"-u>
о-о
u>
>.ос

......

Н:
, С: 1tzy/, ,ir zrпieпia, ta/,jak swiat wok6l па". ]и" nikt nie т6ш; sl,lep ,

temz sir Iшриjе buty w Zebтze, u Ry/ki itd. Cza,emjeszcze gdzies па .
moiпa 'potkac ma,arпir czy ,Ыер , ale te пazwy pпwпli пdc/zпdzq do
lamиsa.

о-
о>

""u>
,;;
Q.
о>

""!II

R:
О, Е: Najczrsciej па slodycze. Lubimy chodzic do tej та/е) kolo "ko/y.

Czasem kиpиjemy gazetki dla , ale nie wydajemy пд пie а, tak duiп
pieni~dzy,jak nasze koleianki. Ja czrsto pieniqdze w sblepie

............... .... па k1'edki, farby, zeszyty i kolorowe naklejki.

Н:
F: То trudny teтat do . .. w dw6ch s/owach. Najpicтw naleiy zadac ,0Ые

kilka pyta'; je,t 1'eklama? jq wymysloпo? тасгеуо
та tаlщ sЩ odd:zialywaпia?

R:
с: Wedlag mnie - fatalny. Chпc muszr , ,е то; 1'owie,,"nicyuwielbiajq takie

"wyprawy" па zakиpy. Na то; 1'odzice nie naleiq dп tych, /<l61'гу
,prdzajq cale dnie w galeтiach .. Му 1'асге)wпlimy wycieczki w У61'У,
jazd~ /иппq albo рп pтstu dlugi spacC1'

Н:
Н: Cni, [п chyba p1'awda. Kiedy bylem maly, sklepy sшiесitу .. . Na"e тату

mu,ialy Ыеуас ро са/ут miescie, ,еЬу Iшрiс .. pTтlиkty. Mimo to bylo
wircej czasи па iycie rodziппe, гаЬаш~. Moie па ,tote bytu mniej,
chodzilismy yoтze) , ale iyliti'rny pelпiej. А te1'az w"y,tkiego jest pпd
dпstatl,iern, tyll<oI.иdzie cZfstп пie majCIcгasи . z I.ego,czego nakиpili.
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Q) URZJ\DZAHY
ООН

ProSZ(j przeprowadzic soпd,? па dowo/пy temat
uiywajqc wyraieri z cwiczeпia 2 ; 3.

ProSZf uzиpe/пic.

~,:"eg?, kt~~co,~~.'ie,Sk'ld,il;v'iak cz'!.~~jakd;~~i,jakdlugo,jakU

1. Czy moze т; рап; powiedziec, """",,,.r:~( " miesi~cznie wydaje рап; па zakupy?
2 Czy m6glby т; рап doradzic, "'''''"'''''''''''''''''',, najlepiej kupic cz~sci do samochodu?
3 Powiedz mi, ",," '"'' """ " "'"'''' , 'у bierzesz pieni'ldze па 10wszyslko,
4. Nie rozumiem, ""'''''''''''''"'''''''',, kupiles now'l pralk~, przeciez slara byla zupelnie dobra,
5 Czy рап; wie, "''',,'''',,'''''''''''''''' b~dzie Irwac 'а promocja?
6 Czy moze mnie рап; poinformowac, ""',,"""""""',,"'" Ьуl pow6d reklamacji?
7. Chcialbym si~ dowiedziec, ",,""''',,'''''''''''''''' jesl lermin gwarancji,
8 Chc~ wiedziec, """"",""'''''''''''',, jesl odpowiedzialny za '~ decyzj~!
9 Nie тат poj~cia, """"",,"''''',,'''''''' mu kupic w prezencie,
10 """""",,""''''''''',, chodzicie па zakupy?

СwiNeиie 3
Со pasиje?

Jaka jesl ,е drozsze zawsze znaczy lepsze,
Jakie jesl polecilby рап swoim klienlom?
Czy uwaza рап, 'е pal1ska opinia па 'еп lemal?
KI6ry sklep ze sprz~lem RТV z рапет со do lego,
Nie Iwierdz~, рап; zdanie па 'етаl wyprzedazy?
Nie jeslem przekonana, т; jedno, gdzie kupuj~ jedzenie,
Zdecydowanie WOI~~ racj~, ,е sprz~1AGD lepiej kupowac w duzych sklepach,
Zgadzam si~ czy warto Iyle zaplacic,
Wlasciwie wszyslko warlo kupowac sprz~1 RТV па gieldzie?
Ма pani swieze nii. mrozone. ,

СwiNeиie 4

,

СwiNeиiel
Е/а chce si~ usaтodzie/пic. Wyprowadza sif z doтu rodzic6w do wyпajF;tego тieszkaпia. Sq [ат podstawowe теЫе, а/е пie та
iadпych sprzr;t6w, РГОSZf; przedyskutowac, со Е/а powiппa Аир/с пajpierw, со тoie od/oiyc па poteт, а czego пie polrzebuje .

... ..... .
,~ NIЕZЩОNЕ SРRДТV:

00 KUPJENIA W ORUGIEJ KOLEJNOSCI:

CHWILOWO NIEPOTRZEBNE:
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C(j}iN~ 2
Proslf rek/aтowac dowo/пy produkl, kl6ry о/е dz/a/a. Wd/a/ogu Proszf wykorzyslae пaslfpиjijCe s/owa:

( gwarancja, p~ragon, :;:;;~j,;~icznie~~~k~d~ony, naprawic, zwr6cic pieni'ldze, wymienic ."
,_____ _ • -~" ~,_~, .~_ ,=:::".:::-::::::="=::::::с:::;:::-,, ;~:=:_ ------- "'7

Dzieп dubTY. Сгут тоу? sluz'J{?
Dzicп dubTY раrш. Wczoтaj Iщ.рilат u paпstwa suszarl'f
do wlos6U', пiestety, dzi§ о}шzаlо sig, ze пie dziala.
CZ'Jsprawdzala pani towar pтzed kupieniem?
Nie, ро pTMLu wziflam z p6lki.
Hozumicm. Рrоsц uzupelni{ ten r1Tuk,а nasLfpnie is{ do Lamtego
sLanowiska i zlozy{ reklamacjf. Aha, re/,lamowa{ /лwат moze pani
tуllщ je.sli posiar1a pani ратауоп.
То ocz'JwisLe. CZ'Jr10sLащzwrot picnirdzy, czy nowq su",arl'f?
Dccyzja nalczy а0 pani.
W takim razic wezmr inn'l, jedna/, tym тагет sprawr1Zf, czy nie
jest uszkodzona.

2:?:iC:i

Ela:
Sprzedawca:
Ela:

Sprzedawca:

Ela:

Sprzedawca:

Ela:
Sprzedawca:

Prosz~ uzupelпic.
( chodzic-,-p'~o-p-s-u-C-S-i-<:-(/-,z-e-p-s-u-t-y-,-re-k-I-a-m-o-w-a-c-,-w-уl'l~zуС,-'''

I wl'lczyc, nie dzialac, naprawiony, naprawic_ ..,.~ __ ,_.._,_ J
Ch . I 1 dk Popsиl Sl" . . 6Ь' . .cla ет еп о urzacz ~ przy p,erwsze] Р' ,е uzycla.

2. Moja eleklryczna maszynka do golenia ! Nie mog~ si~ ogoli6.
3 Faklycznie, maszynka nie А wlozyles balerie?
4. Kiedy Iу wreszcie lеп glosnik? Nic nie slycha6!
с. Czy wiesz, ,е zelazko jesl ? Nie тат jak uprasowa6 с; koszul!
D. Karolina, nie komputera i chodzit przez catq пас.
7. Zono, zmywarka ! Cieszysz si~?
8. Nie mog~ czajnika. Cos go bIokuje. Pewnie bezpiecznik si~ przegrzal.

Е
о

"'о
>.
Е
'"N"'о•••
N~

'"~<::
ф

Е
:о
"'<::
о

""'"""'"оа.
"'Q.
О

"'>-о::

Sijsladka
Sijsiad:
Sijsiadka
Sijsiad:

DzierI а0Ьтурапи, paпie G6recki! Со tam slychae?
Dzieп а0Ьтуpaпi! Wracam wla,пie z CcпtTum handlowego.
1со? Kupit рап со, ciekawego?
Еее tam, pojechalcm tylko odda{ or1kurzac2. Dopiern со I<upitem, а jиz пie
dziala. Со 2а czasy! WSZYSLllOLaпie, ale Iщlеjаkiе!

, ~~~:~~~~ ~:'_~_~:~_~~:~'_~~~~_~::~_~~~~~~,~~_l~~~~ ,_,__, , . _

C(j}iN~ 4 1:'0'> ., ,. .
Pгoszr; wyjasпic wyraieпia, а пastr;pпie wpisac je w odpowiedпie тiejsce falJe/i.

byle do wiosny zrobic cos byle jak Klo та 10 zrobi6? Byle kto. Nie byle jak!

zjes6 byle со byle jako
byle miee dach nad glow'l То nie byle со!

spotka6 si~ byle gdzie
byle со Wszyslko jedno, daj byle jaki.

Nie spolykaj si" z byle kim!
То nie byle okazja! Byle Ьуl szcz~sl iwy! (/

138 sto trzydziesci osiem
dоwпlОi:ld thl$ book from c-pollsh.eu



.......................................... ,
,AiIIL•

BYLE wyraia:

(;W~ 5 i:v;eтy w czasach by/ejakosci?С/у 10 pтwda, ze "

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

;u
'<
(л

о
"о
(л

-.:J
О

о>
А
о>

•
••

..
bez niej 5i" obeJsc.
KrzyZ6wki (; .. . .

POWТORZENIE (,---О _

udzial W о .... ~ .

11

przegl~da
przebiera 51"
cos
zbyteczny
ротУ51
bra(;

Gdzie?
ZAKUPY

139. dz .WI'i!$!О trzydz С5С I

Z kim?

Jak cz~stO?Со?



Sciqgnqc cos z Internetu, z!amac prawo, odbywac si~, naduzycie, prze;rt~pst';;;;;-~'- -
niewinllY, loza

------------- .. . .

Jakie s/owa zwiqzaпe z Л/тет paтifjtasz?

Q) STRONA BIERNA

'\~
5 Film Ьуl zrobiony przez filmowc6w:

О niezaleznych

D пiеzусiоwусh
О niezaradnych

6 Na r6Znych fesliwalach film Ьу!:
О zdradzany
О realizowany
О nagradzany

Glos aklora wydaje si~ Mami:
О nieznany
О znajomy
О zapomniany

FILM

Karol m6wi, ze Angela jesl zawsze:
О przyjemna
[jZJ mile widziana
О fajna

2. Nasi bohalerowie oglqdali film:
О kupiony па p!ycie
О sciqgni~!y z In!erne!u
О pozyczony

3 Karolina slwierdza, ze chodzi si~ do kina:
О coraz rzadziej
О coгaz cz~sciej
О prawie regularnie

4. Tytu! filmu 10:
О "Dla Ciebie i Dnia"
О "Dla Siebie i Ognia"
О "Dla Ciebie i Ogn;a"

Prosze pos/uchac dia/ogu i zazпaczyc, со pasuje.

Q.

'"'"-'":J-N
VJ

••1:~
CII

J:!

••1:
О~-UI
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(JI--о
:>

'"о-

'"-:>
'"zrealizowac

widziec

zоgлосzagrany

wyrezyserowany

widziany

zalezny

zrobiony
kupiony

СwiNeяi;; 4, "
Prosz~ uzupelпic.

5. z Internetu

1. wzitty

7. па duiym ekranie

З. па festiwalu filmowym

4. do filmu

2. w studiu oraz plenerze

.................. .
: nagrany _ :
о •••••••••••••••••....

Dzif!,i KaTolu, "е mnie zap1"Osile.~па Lоoylqdanie.
Cala pTzyjeтnosc ро mojej sLTonie. Wpadaj do па. cZ{"ciej, zawsze mOYf sciqgnqc
со, fajnego.
А mnie Lо iTyLuje, ,е jui .if pTawie nie chodzi do kina, Lylko ciq.qle oglqdamy piTaLy.
Kino та swojq magif ...
Bqdi TcalisLkq, siosLTO!
Nic kl6ccie sif! Jaki byl LyLulLевоfilmu?
"Dla Cieble i Ognia", сЬос laciilskic "Tibi et /yni" moina Ьу tei przet/uтaczyc
"ТоЫе i Оqпiошi". Dla mnic to Ьу brzmia/o lepie;.
МЬт, /.u ,10pe/niacz, а tu cclownik, tak? А przez '<оуоЬу/ zrobioпy tenfilm?
Zo.tal wyтeiyseтqwany pTzez dш6сh.m/odych niezaleinych filmowc6w, scenariasz tei Ьу/
napisany pTzez nich.
Jednym s/owem: kino niezaleine. Fajnie Ьу/ zиgтапу, тuzyka tei т; .if podobala.
А wiecie, 'еfi/m Ьуl пagтиdzaпу па T6inych j'esLiwalach? Ciekawc, czcmu nic wszed/ do kin?
Mami, а ty, dlaczeyo jestes ta"a zamy§Wna?
Во y/os tcyo a"t01'a "оуоя mi pтzypoтina. Ja уо dobтzcшат, tyl"o nie wieт s"qd. ZaTaz,
шта, - wieт! Nasz podrfcznil, do pou;"ieyo, przcciei to y/os Тота ...

о ••••••••••••••••••••

: wyswietlany :
00 ••••• 0 •••••••••••••........................

: sciqgnitty _ :...................

: sceny nakr~cone :....................... ;;:...................................
: muzyka skomponowana :
О••••••••• 0.0 •••••• 0'0 •••••••••• ::-;; •

Mami:
Kaгol:

Angcla:

Karol:

КагоllПа:

Karol:
Angela:
Karol:

Angela:
Karolina:
Karol:
Mami:

. . .

,

СwWzеи$ 3
Со pasuje?

...............
: z 'ycia :
••••••••••• о'

о" 0.0 •••••••••••••••••••

:. slinansowany ................. 6. па plycie
pozyczony

zamyslic si~

... .
: zrealizowany 9................ -

: nagrodzony :.....................

8. z prywatnych pienitdzy
sciqgni~ty

wziqc

zamknqc

IMIESt.6w PRZYMIOTNIKOWY BIERNY

гус I ZOSTAC + imiesf6w przymiotnikow Ыerпy

гус + aspekt пiedokoпaпy lиЬ dоiюпапу ZOSTAC + aspekt dokoпaпy

Та pty/,QЬуш nagтadzana "il"a"rotпie.
Jcп film jest ZTObioпyzтшkотiсiе.
Та "tulш bfdzie wystawiana w Teatrze Na1'oduwym.

STRONA BIERNA

Film zostat skтytykиwany l'Tzez Teceпzen t6Ui.
AktOT zostanie иIштапу za zlaтaпie рташа.

~; i,·@Мfiнwe&ЩJШ2l1

wziq _ql) f
sciqgпq _q I)(i)f

- ty
шур
ит
иЬт

- опу
zrob
kup
pozycz
tll1lcZ

nie.'; ~sQsl

imiesf6w odmieпia sie jak. przymiotпik.

- пу
przcczyt
пapis
kиpиw
widzie -. е Q а
cllcie -. е Q а
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ProSZ(j uzupefпic.

Теп artysla Ьуl !,;t':'.i9.'ce~y. (zWlijzac) z lealrem.
2. Czy pok6j jesl (pospГZijla()?

з. Та slrona inlernelowa jesl cz~slo (odw/edzac).

4. Czy оЬа samochody s'l juz (итус)?

5. Mami, jesles dzis bardzo ladnie (uczesaC).

6. Karol jesl zwykle (usтiесlJПijС $/~).
То zdanie та (ukryc) sens.

3. Towary (reklamowaC) S'l (kupowaC) cz~sciej.
9 Мат nadziej~, 'е ро swi~lach b~dziemy (ri. - wYPOCZijc).

.-
Q.

'"'"""::>~
N

UJ

".--со.,-,.,
N

"Е
•••

ProSZ(j uzupefпic. Uwaga па czas/

Е J'est zQрдОszоиQ ( .') d d' I 'd·wa , Ьус + zapros/c о u zla u w programle га IOwym,
2 Wyniki egzaminu , , (Ьус + oglo$ic) julro,
3 Теп obraz , , (zo5lac + пama/owac) przez Leonarda da Vinci,
4 Za dwa Iygodnie zdj~cia do filmu (Ьус + 5(iпa/izowac),

5 Те pami'llki , (zo5lac + przywiefC) а;; z Japonii,
G Przepraszam, ale 10 miejsce juz , , , (zo5lac I zajijc),

7. Recenzja , (zo5lac I пapisac) lendencyjnie,
Н. Wyslawa (Ьус + olwieraC) za Iydzien,
9. Na wczorajszej premierze artysci .. , , (Z05/ас + пagrodZlc) brawami,

Powiedzieli, ,е zosla __ zaprosz_n_

Szampan i wino zosla __ wypil_,

о) FILM [ZY TEATR!

м ichal Cholka

Joanna zoslal oszukan

Tort zoslal zjedzon

Сепп_ obrazy zoslal_ ukradzion_,

IS: Michale, uiyczyles g!osujedпemu z hо/шLеr6w пaszego pod1'rczпika, alc
па со dzieп zajmujesz sir czyms iппym, Wiem, ,е jestes zwiqzaпy zu1'owпo
z LeaL1'em,jak iЛlтет. Opawiesz пат са, о swojej ртасу?
МС: Jestem jeszcze mlodym akto1'cm, alc czascm wydajc mi sir, 'е dzir/,i
gтaпiujestem staT"Y. А/аог та тoi-liwosc pIYpТ6bowania p1'ze1'6inych charak-
ter6UJ, pтzezycia tysiqca erпocji.
IS: Jednyrn slowemjesLe,{ bogatszy о wiele doSwiadczefz, Czy to nic odblja
si{lпа '1Woiт i-yciu? Nie hoisz 5ir, 'е 5Laпiesz 5ir cyпiczпy i hezwzgl,dпy jak
па p1'zyklad hohater "Dla Ciehie i Ogпia"?
МС: Nie, пi,qdy nie pтzenosiтy 1'61па wlasne i-ycie. То hylohy sLraszпe
i moglohy sir ile skoпczyc, Со pTawda, kicdy pTzy,qoLowujemy 5ir do odc,qтaпia
jakiejs pos/.aci, czrsto "wychodzimy Z Tolq па mia5Lo", to zпaczy p1'6bujemy па
ulicy, w 5klepie, tTтпwaju zaistпiec jako ta filmowa czy tcaLTalпa kreacja.
Ale Lawczuwanie sir, to со' zи.pelпie iппe,qo,
IS: А 'PTOPOS"Ciehie i O,qпia", Nasi studenci rozpoznali Cir w 1'oligl6wпej
i mieli ochot, si, z Tobq ~рп/.ЬаС,ale wstyd im bylo, ,е obej1'zelifilт sci'l,qпirty
z Iпteтпctu. "
МС: C6z, I.аЫеczusy, wi,c пie том sir оЬитшС. А рош tym cieszy mпie, 'с
teп filт gdzies ktqi-у, ,е htos c/lce ,цоп.чl'ldаС,,е potcm czasem /иmепtujе w sieci

ProSZfj иzupefпic, а пastF;pпie zadac pytaпia wedfug wzoru.

Przechodzien zoslal роЬi~.f1-' kto м69Р: 90 pobic'?
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Сwi.cгeиi.t 4 , п в
Prosz~ uporzqdkowac wyw/ad s/udепtеk z Michaleт.

с
'"'"'""

· 2

Prosz~ odpowiedziec па Py/aпia.

1. Dlaczego aktor zwykle wie wi~cej о zyciu
i ludziach niz przeci~tny cz!owiek?

? Со mogloby si~ stac, gdyby aktor przenosil
odgrywane role па prywatne zycie?

3. Jaki jest stosunek Michala do pirackich
kopii film6w?

4. Czym r6Zni si~ gra przed kamerq od gry
па scenie teatralnej?

5. Jak wyglqda przygotowywanie spektaklu?
б. Jakie emocje odczuwa aktor па scenie?

Prosz~ wypisac z tekslu S/OVld

zwif[zaпe z teatreт.

alгtoh,

Prosz~ z ротосч stowпil<a wyjasпic seпs
zazпaczoпych w 'еМс;е wyraieп.

,

Cw~2

-ф••-~."
3
n
N

'ос

143sto czterdziesci trzy

Czy trudno dosta{: si~ do szkoly teatralnej? Со trzeba zrobi{:, ,еЬу zostac przyj~tym?
I to juz koniec?
Dlaczego? Spr6bujcie wyobrazic sobie egzamin. Pierwszy etap - kandydaci stajq przed
komisjq w grupach dziesi~cioosobowych w samych spodenkach! То dosc kr~pujqca
sytuacja. Cztowiek nie moze niczego ukryc. Zwlaszcza dziewczyny si~ stresujq, Ьо nie
mogq schowa{: zadnych defekt6w pod dobrze dobranym ciuchem. Д tu trzeba si~
zaprezentowa{: jakby nigdy nic, opowiedziec cos о sobie, cos wyrecytowa{:.
No, Ьус spokojnym, opanowanym, nie da{: si~ wytrqci{: z r6wnowagi.
Trzeba mie{: sporo szcz~scia, stalowe nerwy i odrobin~ talentu.
Dlaczego to takie wazne?
Еее, odrobina chyba nie wystarczy. Д со to znaczy mie{:: "stalowe nerwy"?
Czym jest motywowana taka forma egzaminu?
Czyli па start jest duzo emocji. Д со potem, jak wyglqda kolejny etap?
Aktor musi si~ umie{: znalezc w kazdym polozeniu. Zagra{: kazdq rol~. Pewnie lepiej
sprawdzi{: od razu, jak reaguje w nietypowych okolicznosciach, czy nie paralizuje go
wstyd albo strach.
Drugi etap jest czysto teoretyczny - sprawdzanie wiedzy og61nej о teatrze itd.
Nie, jeszcze ostatnia cz~sc egzaminu, ta najwazniejsza, sprawdzenie zdolnosci
aktorskich. С; kandydaci, kt6rzy przeszli przez dwa pierwsze etapy, muszq odegra{:
zadanq scenk~, cos zaimprowizowa{:. Zwykle z rzeszy kandydat6w zostaje dwudziestu ...

о М:
О М:
l2J д:
од:
lZI д:
од:
ОМ:

о М:
ОМ:

ш д:
ОА:
О М:

[Ьоpolcci zп.ajoтym.
5: Wr6cmy ,10Twojej ртасу.Jal<ajest T6inica dla aktoTa тirdzy teatl-erп afilmem?
nс: Olbrzyтia. [<,Im(о przcde wszystkim "zbliieпic па (шап", kamera wychwytuje wszystlLie eтocje, nawet tc,
t6re c/Lceтy Ukl1jC.Teatтto gтacalym sobq, twarzjest tylko czqstkq. Poza tyтfilтjcst zamkni~ty, skofLczony, югаz
ostatпim I,lapsem па planie filтowyт zostawiamy naszq rolf па zawsze, а w teatтzc "шяр61па POdT6i"nie k01iczy
ir w dпiu pTeтieTY, tуllш ciqgle (гша. Стату za I<аЫут razem od поша i zawsze moiemy ст;popтwic, zmieпic.
,: Czyli wolisz (еаи'?
1С: Tak, птапiе w teatrze spташia ogroтпq rtulosc.
,: .Iak d/uпо trzeba pTzygotowywac spektakl?
IC: Przyпajmпiej dwa тicsiqce. Pierwszc рт6Ьу(о tуllш czytaпie i analizowanie tellStu. Nie moiпa uczyc sif уа
Icze§niej, ,еЬу sif nie "zauczyc". M6wimy, ,е (о podczas рт6Ьpowstaje pтawdziwy teatc Wtedy, pod o/,iem Teiysaa,
ikпJwaтy rolr i uczymy sifjakjq przeiywa(', utoisamiamy sir z niq i przekraczaтy sieme ...
;: Kiedy jui stoisz pгzed publiczпo!;ciq, со czujesz?
I.C.: Czaseт pustkf w y/owie i tтeтf, ale potem sceпogтfia, kostiumy, atтosjeтa pтzywo/ujq pamir(' przcstrzenпq
zaczyna sif pTzedstawienie. Wtedy publiczno§c przest.aje istniec, jest (уll,о tak ,шапа czwarta .<iciana,(гшЬа
~koпac siebie iwejsc w тo/f. Wystaтczy moтent, ,еЬу росzи(' radosc yraпia.
;: Cdybys mia/ jedпym zdaпieт podsumowac swojq profesjf, со Ьув 'пат powiedzial?
IC: Magia aktoTstwa uza/cinia i l<aieczckac - па swoje wcjscie podczas spektak/и, па Iшl~jnq rol~,
а sиkces i ... rш wyplatf.
,: Dziflшj~ Ci.bacdzo za TozmoWf.



Со rol)l(;

·jQт1.G rzadk(J uzywallQ

odcZltwac s!rach = Ьас sir
Tadпwac sir' = cieszyc sir

Kamila:

Grzegorz:

Тета! Je~t..

Andrzej:

Wanda:

oburzaj'lcy...........................

radosny

Mys/~, ге Кагоlitak тоге ;st z пат;, czasem pгzed spektaklem ktas
гezygпиje; sq wa/пe miejsca.
Aпgela

CzeStMami!
Dzwoпdam do tеоtщ геЬу

zawstydzony

Czto\'Iiek jest

......:"'Y~tra.s~()Гly odc.zUfJJQC stюсК
......................... .................~!~~s()~a~:';i'! ..

denerwuj'lcy
wstydliwy

SODOtQ

zdenerwowanie

Со?

skr~powanie..............................................
oburzenie

EMOCJE

........!шр.I:,В ....

Сwiezeиie 5
Prosz~ uzupe/пic /abe/~.

data

ilosc bilet6w

lokalizacja miejsc

termin odbioru

сепа

tytut spektaklu

dzien

Prosz~ pos/uchac f uzupe/пi(:,
а паS/~РПlе zredagowa(: пo/a/ke.

Leszek:

.."·с
Prosz~ pos/ucha(: wypowiedzi r6iпych os6b па
teтat пielegalпego sCi4gaпia z s/eci, а паstерп/е
strescic ich seпs.

sto czterdziesci cztery
u(Jwn!(lAd Ihis book 'гот e-polish.eu

Q) PIRA'TWO
INTERNEТOWE

СwiNeиif/ 6
w jakich oko/iczпosciach odczuwasz poszczeg6/пe eтocje?

СwiNeиif/1 ,"
Prosze odpowiedzlec па pytaпia.

Со to jest piractwo internetowe?
2. Со najcz~sciej ki'lgaj'l internauci z sieci?
з. Jaki jest stosunek do piractwa w Twoim kraju?
4. Czy wiesz, jakie kary gro1:'I za nadu1:ycia popelnione

w Internecie?

о
~

Q.
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OdpO'Wiedt wym1Jajqca

Brah ahceptaqji

3thcept.aqJa ~ . .С

)/ie мам zоdИ!Jсli ()Jqtреiliюsсi!
Opinre о tJflnym zabarwieniи етocjorшlпym

DYSKUSJA

CwiN~ 322Ю
Prosz~ upoГZijdkowac zwroty.

СwiNeиiR, 4
Prosz~ pгzygotowac arguтeпty do dyskusJI
па teтat piractwa iпtеrпеtоwеgо,
а пastr;pпie przeprowadzic dyskusjr.; w grupie.

.'
Nie тат 2adnych wi\lpliwosci! rI
Jeslem lego samego zdania со ...
Jeslem przekonana, 2е...
Jakie jesl рапа zdanie па len lemal?
То ciekawy punkl widzenia, ale nie ...
Jak panslwo si\dzi\?
Czy mog~ о cos zapylac?
Nie mog~ si~ z рапет zgodzic ...
Wedlug mnie ...
Trudno 10okreslic... Jak рап; uwaza?
Jeslem absolulnie pewien, 2е...
Z mojego punklu widzenia ...
Zgadzam si~ z...
Uwazam, ze ...
Nie popieram... Przepraszam,ale wydaje т; si~...
Chcialbym cos dodac ...
Nie jeslem calkowicie przekonany ...
То dla mnie oczywisle, 2е...
Nie czuj~ si~ kompelenlny do
wyglaszania lakich opinii. W porzqdku, przekonales mnie..................................................

ARGUMENТY ZA ARGUMENТY PRZECIW
.•. п .••.• .<· W
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G)MUZEUM

mlJzeum

muzeum

MIANOWNIK

WOt.ACZ

BIERNIK

CELOWNIK

tDJ·arD····
muzeum ИОАodоwе.

~muzeum

PrOSL~uzupe/пic tabe/~.

MIEJSCOWNIK

Aпgela, wybierasz sir п~oc muzeuw"?
......... ,,)fO'(;/IIu.;;:eP.i<!::? .... iе..tJ{)Jtфр .0/1(;/11: .. i:i:). to. .t(j~. и(jрщwqg JiZ!Jt.

ТОсо'; пiesamowitego, super wydarzeпie Iшlturаlпе! W..zystkie muzea
i galerie sq otwarte przez calq пас!

Nie, wstfP jest bezplatпy.

z рiqtlш па sobotf.

My';~, ,е to trochf ,а wczeSnie. О wp61 do si6dmej wy,tarczy.

No, пie bqdi taka! Wiem, ,е juz bylas w wielu muzeach, ale teraz to co~ specjalпego.
Bfdq r6zпe wystawy, wyklady i projekcje fllm6w, пawet widowiska teatralпe.

Cieszr sif. Gdzie .•if spotkamy?

lak c/,ce,z, to moiemy wziqc Javiera, ale оп sif specjalпie пie fascyпuje muzeami ..

Czy interesujesz si~ sztukq?
Jakie formy sztuki cenisz
najbardziej?
Czy cz~sto bywasz w muzeach,
galeriach, па wystawach?
Czy byles kiedys
па wernisazu?
Czy masz jakies
artystyczne talenty?

Angela:

Mami:

Angela:

Магпi:

Angela

Mami:

Angela:

Mami:

Angela:

Mami:

Апgс!а:

Mam!:

Mami:

Angela

Mami:

3.

4

2

5

sto czterdziesci szesc
downlo<td Ihis hnak from e-poli~h.eи

,

Cw~l
Со т6Wf Aпge/a?

Cw~2
Prosz~ odpowfedziec па py/aпia.

widowisko, dосhбd, zwabic, uj~cie tematu, r~kodzielo, odwazyc si~, iskra, ubiegly, kulisy,
utrwalic, patrzec w dal, uj~cie fotograficzne, sceneria, wybrukowany, cien
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abstrakcja

\

I
)

"\С) C:L\",dL'''~C:' ",,,d,,m

karykatura

pejzaz

lntensywnosc odc%uc

Оdс%исш

. IiJljiJltИ/J,

...fJCJi1dzp,.

U%nanie

martwa natura

То jedyпy w swuim
To<lzaju! Tal, sir cieszr, ic moglem
o/Jejтzec lе Zw/aszcza
оЬта, otwierajqcy ekspozycir wywiera

....... wraz.eпie. MisLrzowska
~1 , (loskoпaly rysuпek

~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Owszem uwagr, dajc do mysleпia,
ale ЬС' .. Wпlr ITadycyjпejuTmy

... Nie du konca odpowiada mi [еп
....................... Ри prustu пie wicm, czy pisuт'
muie Ьус dzic/cm ....

(

laboratorium, centrum, akwarium, liceum,
hospicjum, muzeum V

autoportret

,
PTawdr m6wiqc пiez!JyL do mпie . taki ',
(ур тala-r"stwa. Wieт, ze tu powszechпic :
i podziwiaпy aTf,ysta, ale пie тi sii( ani :
]cgo ргасе, aпl «jf(cia l,eтaLи. :,-----------------------~----, ,,,,

fascynuje "', przeci~tny, przyciqga,
olsniewaji\cy, bardzo rI, niezr6wnany,
rewelacyjny, marny, zadziwia, slaby,
zachwycaji\cy, niezwykle, urzeka,
nieszczeg6lny, uroczy, nieslychanie,
zachwyca, kiepski, ogromnie, sredni,
wspan ialy, porywaji\cy, wybitny V

............................................................................................................ ,
I
"-.

тnlC

portret

Proszr; posluclrac i uzupefпi(;.

та/о, аЬу m6wic

Prosz~ uzupelпic (/iczba тооуа).

( .

W ezasie "Noey muze6w" mozna b~dzie przyjrzec si~ ~~!';.ep~ "od kuehni".
2 Mi~dzy handlowymi jesl dosc duza konkureneja. Kazde z nieh pr6buje

zwabic klienl6w promoejami i wyprzedazami.
3 Odb~dzie si~ aukeja dziel szluki па rzeez kilku krakowskich .

dla nieuleczalnie chorych.
4 Lubi~ palrzec па wielkie i obserwowac zycie ,уЬ.
5. W pi~eiu mlodziez przygolowala program artyslyezny,

z kl6rego doch6d szkoly przeznaezq па dzieei niepelnosprawne.
б. Trzy medyezne leslujq nowy lek па bezsennosc.

,
СиJ~ 72221>')

Prosz~ pogrupowac wyrazeпia.

,

CuJiN~ 5 !йд4
Со to jesl?



ceraтika

1.

тalarslwo

r~!<odZJelo
artyslyczпe

gаlепа
pla!<a/u

i

tlt I~:

PLAN MUZEUM

~'~'- ~_. ~.-.._~
5ztU!<8
uiyl!<owa

ryciпy,
гуsuпlи~
szkice

\lо! w Ile

па drugim
planie

тJ1itап·а

пuтizтatyka

przyciqga wrazenie

bez ~ do kogos
wywiera rewelacji
jedyny pod wrazeniem
zafascynowalo uwag~
Ьус odbiorc6w
przemawia w swoim rodzaju

4.

3.

~-----------------------_.------------------------------.---------.-----,

~
' : 1,... , ,

j • ~,--_._------------------------------------_ •• _--------------------------,:

~.-. '0

-----------------------------------------------------------------------,©:' ~ t.G·: : •. .t.-l ;z
: :~~"'" уt~ .__~} rtJ

па pierwszym
planie

,

Сwiezeиit 9-ш-"
Jesi "Noc тuze6w", Aпge/a, Мат; i Javier wysz'; wfasпie z jcdпej z wystaw. Prosz~пapisac, jak iE[ koтeпtujq.

,

Cw~8' ,
Со pasuje?

2..".-.-

Prowadzisz aukcJe obraz6w тlodociaпych artyst6w па rzecz hospicjuт dla dzieci.
PrOSZfi zach~cic k./ieпt6w do Аuрпа obraz6w, opisujё[C dokladпie kaidy z пiсh i wyгaiajqc swoje uzпапiе.

W jakiт dzia/e тuгеuт тoiпa zпa/eic te еksропаtу?

Cw~lO

slo czlerdziesci osiem

5.

1.

dowllload II\lS book from e-polish.eu
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G)WERNISAZ
Hannele Tilles jest cz~stym gosciem w Polsce i, mimo iz jest osobq
szalenie zaj~tq, zawsze znajduje czas па nauk~ polskiego. Nasze lekcje
zwykle przeksztalcajq si~ w inspirujqce dyskusje па temat sztuki, filmu,

literatury - jednym slowem - szeroko poj~tej kultury. Ubieglej jesieni Hannele zorganizowala
w Helsinkach duzq wystaw~ ргас swojego ojca - Alvara Kolanena (czolowego firiskiego foto-
graia z po\owy dwudziestego wieku). Teraz zgodzi\a si~ podzieiic z nami swoimi wrazeniami
i opowiedziec о ргасу przy wystawie "od kuchni".

Cw~l
РIOSЦ skorygowac zdaпia.

Poszedl па koncert wraz-E!lв-dziecmi. Z .

Aktorzy szczelnie otwierajq drzwi przed fotoreporterami .
Kto jest odpowiedzialny dla (о wszystko? .
Wprost identycznie, (о ty jestes utalentowany, а nie оп. .. .
Оп cz~sto przebywal mi~dzy artyst6w. .. .
Wyglqd wewn~trzny nie jest tak wazny jak osobowosc. .. .
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15: Kicdy zTodzit sif pomysl wystawy?
НТ: То hyto 10 lat tспт. Wгaz z dwoma bTacт.i, Risto i JaTim, chcieli5my zoTganizowac роlшz
najwaiпiejszych ртасojca, "/61'еhylyby podsuт.owaп.ieт. jcgo tw6ТCZ05Ci.Moic powiпnam zaczqc
0<1111'6t11iejpTczentacji ojca, gdyi wieт, 'с nаsш "иии1'а jest d05Cheтrne/yczna i nаzwislш is/o/ne dla
Fiп6ш pozostajq ,папе tyl"o ш nа"ут "1'f9U.AlvaT Kolanen 'уу! oficjalnyтfotograJeт. od pnblic Telatiuns,
odpowied2ialnyт. ш пt1'шаlаniе шizепmlш znanych агtуs/.6ш, gшiаzd cstTad.y czy .'шiа/а mody. WaTto
pam!f/ac, ге to пie byly сшsу ш!еl"!сh agencj! ртаsошусh, kiedy slашn! lndz!e przed fo/urepOl'/eгaт!
s2czeln!e штуkаjц drzшi. Wpros/ рrzссiшпiе, ш6шсzаsfо/оgrаftо ta"ie 'щ! "t05 zzа/шlis. Kto5, k/o dzirk.i
sшоjеj rzctclncj, а jednncze5nie tш6rсzсj pracy stашаt 5ir "jednyт z пich". Ojciec cZfsto рпеЬуша! Ш5"6d
tak zшапусh "slaw", Ьуl шргаszanу па scenf, ,10gal'del'Oby, па p1'ywatnc przyifc!a. Аrty.<ic!of)darzali уо
шиJапiет, а tcп bCZp051'cdni,personalny '<оn/а"/ ошосошаl sшiеtrtyтi fotogтaji.aтi, ukazujqcymi сп.,
шirесj nii шуglq<lzеwщ/тznу.
15: Ти prawda, ,с IшZdа z и/rшаlоnусh. па zdjfciach tшаrzу skupia па sobic uшам
oglqdajqccgo. Z r"шnут zaiпtеrеsошапiет przyglqclamy sir fotog1'afioт
Paula An"i, [тшiпа Goodт.ana, [nger Nilson (jilтошеj Pippi LаngstтuтрЛ,
со tyт, z kt"Tyell spoglqdajq па п.а" zupeln!e nieznani lndzic.
W tycl, pOT/Te/achшidас "nnszt fotog1'afa.

Prosz~ Zд7пасzопе wyrai.eпia zastEJpic zwгotaтi z tekslu.

149

utrwalic ~ niezmiernie
pokaz kr6tko m6wiqc
szalenie zmieniac si~
przeksztalcac si~ upami~tnic
jednym slowem patrzec па со!; z uwagQ
przyglqdac si~ prezentacja

sto czterdziesci dziewi~c

СwiNеиМ 3
Со pasuje?

1. То Ьуl doskonaly portret, widac w nim bylo mistrzowski talent / ....~~I1!'!;,t.......artysty.
,. Dzi~ki zdolnosciom i sumiennej / ргасу osiqgnql sukces.
3. Zeszlej / zimy otrzymalem nagrod~ w konkursie mlodych talent6w.
4 Теп artysta przyciqgnql / uwag~ wielu ludzi.
5 Na estradzie wystqpili znani / .. тшусу.
6 Choc nikt jej nie znal, zaufalismy jej / .

Patrzyla / па nas z usmiechem.
8. Теп pomysl powstal/ podczas ostatniego spotkania.



cdn.

co~ nie jest dost~pne

2:

istotny
stawiac sobie wysoko poprzeczk~

osiqgnqc profesjonalizm

Со pasuje?

15: Czy moglaby nат Раn; opowiedziec / m6wic о warsztacie Alvara Kolanena?

НТ: То byly zupelnie inne czasy. 5prz~t fotograficzny nie Ьyl tak powszechпie / obecпie
dost~pny. Jego obsfuga / usfuga byla skomplikowana, wymagala wiedzy i sporych umiej~tno~ci.

Ojciec Ьу! zafascynowany fotografiq. Mia! studio w domu, uczyl si~ wszystkiego samolпie / sam. 1т
wi~cej ,оЫI zdj~c, tym wyiej / wysoko stawial sobie poprzeczk~, а:; wyszedf / doszedf do тотеn-
tu, kiedy osiqgnq! profesjonalizm. Fotografie ojca staly si~ czqstkq naszego osobпego / rodziппego
zycia. Matka wywolywala zdj~cia, а wszyscy razem sluzylismy jako modele. Ojciec eksperymeпlowaf
/ eпluzjazmowaf si~ z ruchem i swiatlem. Pr6bowal uchwycic przez obiektyw co~ wi~cej niz statycznq
sceпogra[i~ / sceпeri~. Jedno z moich uiubionych zdj~c, to folografia dwie / dw6ch dziewczynek
biegnqcych le~nq drogq. То ja i kuzynka, ale nie ту jeste~my tu istotne, lecz efekl / efeklowпie ruchu
- nasz bieg, kt6ry uda!o si~ ojcu utrwalic.
15: Wszystkie rodzinne fotografie Sq bardzo ujmujqce. Prosta, ale przemys/aпa / wyra[iпowaпa
kompozycja daje im duzq sil~ wyrazu. 00 mnie najbardziej m6wi/ przemawia 'а przedstawiajqca dwo-
je dzieci stojqcych nad brzegiem morza, zapatrzonych w da/ / da/eko. Gdzie~ па drugim planie stojq
dwie inne postacie - prawie пiewidoczпe / widoczпe, ale doskonale zamykajqce kompozycj~ kadru.
Inna fotografia, kt6ra przychodzi т; па gfowy / mys/, to uj~cie wqskiej, stromej, wybrukowanej uliczki.
Idzie niq kobieta - jej cien i gra swiatel па kamieniach, r6zne odcienie szaro~ci tworzq niesamowicie
p/aslyczпy / p/aslyczпie efekt.
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cos wymaga wiedzy i umiej~tnosci

Prosz~posfuchac.: i uzupefпic.

cdn.

1.5.: O!ugo mozna Ьу wymieniac kolejne zdj~cia, wr6Cmy jednak do wystawy.
Olaczego nie udalo si~ zorganizowac jej 10 'а! temu?
Н.т.: То bylo zbyt przedsi~wzi~cie z przyczyn technicznych. Oysponowali~my
............................ kolekcjq zdj~c ojca - 35 tysi~cy fotografii. Nalezalo je zeskanowac. Jednakze proces
ten, ze wzgl~du па nizszy poziom technologii, Ьуl wtedy bardzo , а przede wszystkim
zbyt czasoch!onny. 00 pomys!u wr6cilismy 21ata temu. Zaczql si~ czas wyt~zonej pracy .
i obr6bka techniczna zdj~c; wybieranie tych najciekawszych czy z jakichs wzgl~d6w najwazniejszych
i ich. Wreszcie d!ugie godziny sp~dzone w bibiiotece, gdzie mia!am dost~p do mi-
krofilm6w z zaprojektowanymi przez ojca okladkami i plyt. (Alvar Kolanen pracowa!
dla kilku wytw6rni muzycznych i to w zlotego wieku finskiej muzyki рор.) Тат 'е:;
przeglqdalam sprzed lat ilustrowane jego fotografiami. Cz~sto pracowalam ро 12 go-
dzin, si~ maksymalnie wykorzystac kazdy роЬу! w Finlandii, gdzie w sumie sp~dzalam
ponad 2 miesiqce , jezdzqc to па kilka dni, to па tydzien, 'о па dwa.
1.5.: Jednym stowem, przez te ostatnie lata siedziala Pani па .
Н.т.: Tak, wciqz bylam w podr6zy mi~dzy Londynem, gdzie teraz mieszkam, а Helsinkami. Warto
jednak Ьу!о w!ozyc w 'еn tyle wysilku.

sto pi~cdziesiqt
downlaad this book from .'polish.QU
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Со pasUJe?

przedsi~wzi~cie intensywny
ogromny pow6d
kosztowny czas
czasoch!onny -- olbrzymi, gigantyczny
wyt~zony .• zabiera duzo czasu
wlozyc w cos duzo wysi!ku zamiar, plan
przyczyna drogi, zabiera duzo pieni~dzy
okres bardzo si~ postarac
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НТ: Wyslawa olwarta w pazdzierniku 2010 г.cieszyla si~ wielkij ...Р..QР..ЦЙ?МQЙr;.iq ..
Ропос zadna z wyslaw w galerii Lalerna Magica nie odnios!a jeszcze lakiego sukcesu. Na sam
................................przybylo 150 os6b. Wsr6d nich 5 naprawd~ waznych ... Goscie то-
gli podziwiae 75 zdj~e wyeksponowanych w bardzo spos6b, bezposrednio па muгze.
Folografie podzielone byly па 8 : Promocja (polilycy i arlysci), Piosenkarze па scenie,
$wial mody, Film i lelewizja (ojciec dokumenlowal pocZijlki lelewizji w Finlandii), Za kulisami, Hel-
sinki, Rodzina i wreszcie Okladki plyl i czasopism. Dodalkowo almosfer~ muzyka.
,;То muzyka z czas6w naszej mlodosci" - zwiedzajijcy. Dla niejednego z nich wyslawa
byla wzruszajijcym powrolem przeszlosci. Trzeba pami~lac, ,е wiele ze .
Alvara Kolanena slalo si~ kullowymi folografiami, wr~cz ikonami lal, kl6re promowaly
i wzbogacaly nasZij finskij kulluг~. Milo Ьу!о w czasie wernisazu s!uchae ciep!ych ,
odczuwac serdecznq reakcj~ ludzi. Nic dziwnego, 'е polem w ukazalo si~ а, 11
arlyku!6w dolycZijcych zar6wno ojca, jak i samej ekspozycji. Zaproponowano пат lakze zaprezen-
lowanie wyslawy w Irzech innych miaslach. R6wniez przygolowana nas ksiijzka
z folografiami Alvara Kolanena i kr61kimi komenlarzami rozeszla si~ bardzo szybko. Planujemy leraz
wydanie wywiad6w z 6wczesnymi gwiazdami eslrady, kl6re opowiedzia!yby, jak z perspeklywy czasu
palrZij па lamle lala.
15: Pozoslaje т; serdecznie sukcesu i zyczyc w realizacji kolej-
nych przedsi~wzi~c. Dzi~kuj~ za rozmow~, kl6ra przybIizyla пат lak ciekawq Alvara
Kolanena.

nowoczesny, popularnosci'l 11, budowala, m6wili, prasie,
osobistosci, przez, komentarzy, do, wernisaz, tamtych,
powodzenia, pogratulowac, kategorii, tw6rczosc, zdj~c

Proszr; uzupetпic.

Proszr; przeczytac wszystkie cZf!sci wywiadu razjeszcze ; odpowiadajqc
па pytaпia пapisac kr6tkie streszczeпie tekstu.

Jakq wyslaw~ postanowila zorganizowae Hannele?
2 5kqd pochodzil Alvar Kolanen i kim Ьуl z zawodu?
, Kogo ulrwala! па zdj~ciach?
4 Jaki Ьу! slosunek arlysl6w do Kolanena?
5. Jakie Sij jego folografie?
б. Gdzie i jak uczy! si~ zawodu?
7. Dlaczego wyslawy nie uda!o si~ zorganizowac 10 lal wczesniej?
8. Na czym polegalo przygolowanie wyslawy?
9. Jak wyglijdal opisany wernisaz? POWТORZENIE ( с---
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Q) NAUCZYCIELКA
Proszr; uzupelпic rzeczowniki odczasowпikowe. а пasft;pпie posfuchac i skorygowac.

Kochani! Za пат; kolejny etap nauki, czas па test, Nalezy wam si~ ""U!f1iQ$.~il!:ltil!:", (wY)asпie) па czym оп
b~dzie polega!, А wi~c: standardowy test sprawdzajqcy wasze kompetencje j~zykowe powinien skfadac si~
z kilku cz~sci, Ро pierwsze: ,,,"'" " """ " " " """'" (rozuтiee) ze s!uchu, Waszym zadaniem jest '"'' " " ",," " " " " ""''''
(wybrae) lub """""""""""""""'"'' (sforтu/owa<:) wfaSciwej odpowiedzi па pytania w trakcie nagrania lub ро
jego """'''''''''''''''''''''''''''" (wуs/исhае), Moze to tez Ьус """" ",,," " '"'''' " " "" " , (LaLпacLY<:) wfasciwej odpowiedzi
albo """,,"""""""'" (uzире/те) brakujqcych fragment6w tekstu, Ро drugie: gramatyka, czyli """'" "" " """'" ,
(wybra<:) lub """'"'''''''''''''''' (иtwогzу<:) gramatycznie poprawnej formy lub struktury,
Ро trzecie: """'"'''''''''''''''' (rozитiес) tekst6w pisanych, Zadaniem zdajqcych jest """"""""""',," (przeczyta<:)

tekstu, а nast~pnie """'''''".,,'''''''''''' (zazпaczy<:), kt6re ze zdan to prawda lub nieprawda, """."" .
(pouklada<:) fragment6wtekstu w logicznej kolejnosci czy (dopasowa<:) tekstu do tytufu. Poczwar-
te: """"",,. (pisae) wtasnego tekstu z zestaw6w tematycznych do wyboru. Celem jest """" .
(bada<:) sprawnosci (pisa<:), а nie (wykaza<: si~) wiedzq specjalistycznq.
Oceniane b~dq: tresc, dfugosc, forma, kompozycja, poprawnosc gramatyczna, sfownictwo, styl, or1ografia
i interpunkcja.
I па koncu, zwykletylko naegzaminach cer1yfikatowych: (т6wle), czyli kilkuminutowa prezen-
tacja па wylosowany temat, minidyskusja, " (koтeп/owac) jakiejS sy1uacji, " .
(wyrazic) swojej opinii czy (oplsywa<:) fotografii. Tu b~dzie oceniana nie tylko poprawnosc
i sfownictwo, ale tez pfynnosc wypowiedzi, idiomatyka, wymowa, intonacja. Czy wszystko jasne?
,

Сwiczeиie>2
Prosz~ uzupe/пi<: (/ryb rozkazujijcy).

W czasie testu Р.Q.~ч:li:f(li~!:е;.. (pami~tac) о kilku waznych rzeczach:
• Nie " (uczyc si~) са!,! пос, (wyspac si~)!
• (zjesc) dobre sniadanie!
• Nie " (stresowac si~) za bardzo!
• Nie " "." (sp6Znic si~)!
• """ ".,, (przeczytac) uwaznie polecenie i przyk!ad!
• (upewnic si~),czy rozumiecie, со macie zгoЫc!
• " "" (zaczynac) od tego, czego jestescie pewni!
• " .." "" " (rozplanowac) dobrze czas!
• "." "" (zostawic) sobie czas па korekt~ bf~d6w!

......."." "" (myslec) pozytywnie!

152 sto pi~cdziesiilt dwa
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20. Та wypowiedi wyгaia:
О zadowolenie
О oboj~!nost
О niezadowolenie

19. Та wypowiedi 10:
О гada
О zakaz
О nakaz

22, Та wypowiedz znaczy:

О swielne!
О beznadziejne!
О !akie ,оЫе ...

?1 Та wypowiedi znaczy:
О jes!em pewny / pewna
О niewiem
О nie jes!em pewny / pewna

slo pi~6dziesiql Irzy

УI .\'0-",'),,<:>'ti\~~'L \<:>',
D zyczenie

U a"ri\\A,,\c.a
О pro!es!

\~\а w'(\)"wiedi \""'\ \'(\)"wa',
О па uczelni
D w domu па wsi

О wzoo

16. Та wypowiedi jesl Iypowa:
О w g6гach
О nad moгzem
О 'N\esie

C])ANGELA

12. Та wypowiedi jesl Iypowa:
О w pociqgu
О w Iramwaju
О w samolocie

" Та wypowiedi wyгaza:
О zachwy!
О oburzenie
О zniech~cenie

14. Та wypowiedi jesl Iypowa:
D па cmentarzu

D w kwiaciarni

О wogrodzie

15. Та wypowiedi jesl Iypowa:
О w Wielkanoc
D w Boze Narodzenie

О w Nowy Rok

\~.\'O- 'N,\,,<:>'ti\~~'L\<:<.
О przeprosiny
\...:::;'l~c,-er\\a
О kondolencje

" \а w~~owiedi \0',

О zakaz
О pгosba
О skaгga

9. Та wypowiedi jesl Iypowa:
О w samochodzie
О w гeslauгacji
О w samo\ocie

5. Та wypowiedi 10:
О pochwa!a
О nagana
О podzi~kowanie

4. Та wypowiedi jesl Iypowa dla:
D meczu tenisowego

О boksu
О pi!ki noznej

7.Та wypowiedi jesl Iypowa dla:
О гeklamy
О гeklamacji
D zyciorysu

ь Та wypowiedi jesl Iypowa:
О pгzy drukaгce
О przy kompu!eгze
О przy od!waгzaczu CD

8.Та wypowiedi jesl Iypowa dla:
О dziennikarza
О polilyka
О !aks6wkaгza

,\а w~~owiedi \es\ \~~owa',
О u den!ys!y
О wkinie
О w banku

0\0. 'N'\"<:>'N\~~'L\<:<,
О zyczenie

\...:::;1:<>1
О zach~!a

ProSZf; odpowiedziec па pytaпia,

1. Со 10 znaczy "korzenie"?
, Czy wiesz, jakie inne znaczenie та 10 slowo?
3 Czego Angela spodziewa si~ ро egzaminie?
4 Со wciqz spгawia jej Iгudnos6?
5. Jak moze 10 poprawi6?

1 Та wypowiedi jesl Iypowa:
!EJ w blurze paszportowym

О па poczcie

О naQ'Norc\.l

,
Сwieгeиie 1 ()

,
Сwieгeиie 2 ()

Proszr; posluchac i zazпaczyc wfasciwe odpowiedzi. Nagraпie zostaпie odtworzoпe fy/ko jedeп raz!
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СЭМАМI
СwiNeиif/1 '

Prosz~uzupelпic.

Szczerze m6wiqc nie lubi~ (gramatyKa). Nie przepadam za .

(dek//пaeja) rzeczownik6w i przymiolnik6w, za duzo Iych (przypadK') i 10
w (//czba pojedyпcza

/ mпoga), ale nie sprawia (ja) 10 takich Irudnosci jak liczebni·
ki! Jak 10 zapami~lac: (2) sludenci (uczyc

s/~), ale (2) sludenl6w (иczyc si~)! Albo:
............................................... (2/ s/udeп/Ka), ale juz .

(5/ s/udeп/Ka). Dlaczego 10 lakie skomplikowane? Czasowniki Sq
w (pOrzqdCK)opr6cz (aspekt). Skqd

....................... (Ра/ак)wiedzq, kl6rej (forma) majq uzyc?!

No i zaimki osobowe, zawsze (ja) si~ mieszajq. Nie wspomn~

о (przyimki)! Tak, nie cierpi~ .

(gramatyka), ale wiem, ,е bez (опа) nie b~d~ m6wic poprawnie.

Сwicгeиie 2
Prosz~ Ldeeydowac jak/ /0 przypadeK, а пas/~pпie ws/awic w/asciw~ (oгт~ rzeezowпik6w.

1.

2

3

Ewa opiekuje si~ ~.q,С?щ..!?.!?.f!.~r:q (ehora ЬаЬоа).

Klo zajmuje si~ (/woj KOI)?

Kl6r~dy do dworca? (/еп /ипеО.

4 Staszek ile kieruje (/а Пгта).

5. Polrzebuj~ (dobry slоwп/К).

6. Szukasz (dziura) w calym.

7 Pilnuj (swoj пos).

8 Boj~si~ (duie psy).

9 Lubi~ (е/ studепс/).

10. Kocham (то/ dz/adKow/e).

11. Та fundacja pomaga (zwierz~ta).

12. Ufasz (SWOjparlпer)?

13 Nigdy nie bylem w (KaZim/erz) nad Wistq.

14. Sp~dzitem urlop па (Маzигу).

15. Drogi (рап Tomasz)!

СwiNeиif/3
Prosz~ dop/sac liezb~ mпog~.

. . iж.iОиQIml~ . .. .

pani· .
bral· .
Wloch· .

czlowiek· .
zwierz~· .
muzeum - .
ksiqdz·

rok - .
oko - .
ucho - .
рап· .

Iydzien - .
pieni'ldz· .
prawnik - .
етегуl - .

154 sto pi~cdzjesiqt czlery
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CZASOWNIKI
DOKONANE

opowiadac 0polJJiedziec
m6wic
Ьгас
wracac
k!asc

widziec n
N

'"oglqdac "'::Jznajdowac '"
wynajmowac (1)

со
N

zaczynac '"3dawac ::J
,агаЫас

wybierac s:
'".. " # • '" ................... . 3

CZASOWNIKI
NIEDOKONANE

СwiNeи.ie 5
ProSZ? uzupefn/e tabe/?

с
.'~.'

Dlaczego оп pojecha! bezji'j / пiej / jej?
2 Czy wed!ug /obi'j / с! / eiebie warto 10 kupic?
3. То wszyslko przez пiego / go / пim.
4 Оп jest zawsze uprzejmy wobec пат / пas / nami.
б Wierz\, w /obi'j / ci / eiebie!

6 Mysl\' о пiej / ji'j / пii'j i martwi\' si\' о пiej / ji'j / пii'j.
7 Przyjedziemy do wami / was / wam.
8 Nie krzycz па mi / mпi'j / mпie! То nie moja wina!
9 Klos dzwoni! i pyla! о пimi / ieh / пich.
10. Niech 10 zoslanie mi\'dzy пimi / je / пie!

Со pasu/e?

ProS2~ ULU\.)e.{\\((,

О!ца \ю\)гоs,iа цо, 'eb~ zJ1Pf?J.C (zrobit) \<.aw",.
2. Ala powiedzia!a, ,е (pojechae) julro w g6ry.
3 Niech рап (usiijse)!

4. Мата poprosi!a: (Ьуе) grzeczny, dobrze?
5 Tydzien lemu Andrzej (roze/se щ) z zonq.
б Kiedy pierwszy cz!owiek (ро/юее) па ksi\'zyc?

Nieslely, (wуsiijЩ рап przyslanek ,а wczesnie.
8 Przed chwilq Piolr (wyjije) z 10гЬу nozyczki.
9 Ch!opcy nie (zamknije) drzwi.
10. Gdybym pieniqdze, (т/ее, kupie) dom.
11 Gdyby ludzie nie (ра//е) smieci, nie (Ьуе) smogu.
12. Czy оЬа aula Sq juz (uтуС)?

13 Теп obraz zosla! (пama/owae) przez Malejk\'.
14 Czy wy (przyjse) do mnie julro wieczorem?
15. Ewa i !za juz (wуjЩ, kiedy оп; wreszcie (przy;se).

Ib, Dawniej swi~ta " (оЬс/юdziс) si~bardziej tradycyjnie.

slo pi\'cdziesiq! pi",c

11

6

5.

9

10.

2.

13

15

1?

1.

14

,

,

СwiNeи.ie 7

Сwicгeи.ie 4
Proszr; uzupetпi( przyiтki.

Pies "р; Р..9с! slo!em.

Uwe cz\'slo jesl domem.
Wiem 10 gazely.

Lubi\' jesc wszyslko sera.
Jeslem kosciele mszy.
Mieszkam polskiej rodziny.

Wysz!a mqZ Piolra?!

Zadzwon nalychmiasl karelk\'!
Wierzysz Boga?

Zap!aci!es swoje piwo?
Ucz\, si\' polskiego Inlernel.

Kup syrop kaszlowi.
Nie г6Ь niczego woli ojca!

W!asnie wr6ci!em morza.
Sludenl odpowiada labIicy.



Prosz~ pol~czyc ап/отmу.

,

СwiNeиit 1
Со pasUjc?

CQ)UWE

Рrowаdц I pracuj~ wtaSn1l firm~, kl6ra zajтuje si~ I opiekuje si~ dyslrybucj1l produkl6w far-
maceulycznych. Teraz bardzo I iпleпsywпie ucz~ si~ polskiego. Miaпowicie I jedпak
10 dosc I w/asпie trudne kierowac firm1l i пalychтiasl I jedпoczesпie sp~dzac kilka godzin
w szkole, ale radz~ si~ I sobie nieile. Pewnie d/alego I wobec, ,е jeslem
zdyscyp/iпowaпy I dyscyp/iпarпy i sysleтowy I sysleтalyczпy. Lubi~ uczyc si~ nowych
wraieп I wyraieп. Dobrze zapaтi~luj~ I wspoтiпaт synonimy, anlonimy i zwi1lzki frazeolo-
giczne. Uwaiaт I wed/ug тпie, ,е warto I wo/пo lе, zпac I wiedziec kilka idiom6w, а/Ьо I Ьо
10 swiadczy о bogaclwie s!owniclwa. Осепа z iadпego I kaidego egzaminu nie byla dla
тпie I тпч waina, wkr6tce I w koпcu ucz~ si~ dla siebie I sobie.

,

Сwicгeиit 2
CopasUje?
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miejSCe~WYbOrCZa
trz~sienie inlernel
орапу па zawodowe
kullura slalego pobytu
sw6j
bagai
wyjscie
przelew
bezprzewodowy
doswiadczen ie
kampania

па konto
masowa
czlowiek
podr~czny
ksi1lice
awaryjne
ziemi

wojskowy
wolnosc
oczywisty
wyj1ltek
zaleta
nie cierpiec
pewny siebie
przyczyna
zorganizowany
martwic si~
wygrac

kontrowersyjny
regu!a
niezdyscyplinowany
rezultal
przegrac
niesmiafy
nie przejmowac si~
cywilny
wada
przepadac za
niewola

'':.

В ... k опиiаас Sl~ Ja й' .

G!odny jak .
Silny jak .
Pracowity jak .
Zdr6w jak .
Uparty jak .
Dumny jak .
Chytry jak .

2

З.

4 .

5.

о
7.

8

Prosz~ uzupelпic idiomy.

: па оо()' _. ... ...

<;zczegol е

1.natura

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

Ol<ropny _ •

'.

()

•••• 0.0 ••••

. . .
. pro
" ......

:

: dotychl."z
о •••••••••••

. JjrzyrodCl_
. ...

rClt nek

Сwicгeиit 4
Prosz~ pol~czyc syпoпimy.

zwel<szer
••••• ••••••••• 0.0

wybory

......... " .....
• przed tawlenle '. post OWIC
о ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'.

2. glosowanie

5. do {еоо momentu

3. zdесуdоwзс
7.spektakl

; 6. wzrost .
8. pomo&

".straszny./ _ п"

10. zazwyczaj
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CD JAVIER
,

СиJ~2
Prosz~ opisac (%gra{ie iprzedslawioпe
па пich sy!uacje.

ZESTAW4
а. Prosz~ zrobic list~ zakup6w па imprez~.
ь. Со Ьу Ьу!о, gdyby Unia Europejska si~

rozpad!a?

ZESTAW 3
а Prosz~ zareklamowac dowolny produkt, kt6ry

nie dzia!a.
ь. Jak obchodzi si~ w Polsce swi~la?

sobie, si~, historykiem, pustk~, rodzaju,
przyznac 11, powiedziec, obIalem, stres,
stresem, niesmialy, slaba, w tym, natomiast

CD том

ШТАW2
• Prosz~ napisac kartk~ do rodzic6w z wakacji

w Polsce.
ь. Prosz~ opisac sw6j ulubiony film.

Jakie wedfug Ciebie 54 тоспе i stabe stroпy Javiera?

о Ф о • •
1 ··· · 1 ·· 1·· · ·1 ···· .. ·· ·1 1

Musz~ """.p/!;;H;;;~.(H;' " .., ze jeslem Iypowym ".""".,,""'"'''''''''''' . Kocham czylac, lubi~ lez
bardzo pisac r6Znego leksly. Uwielbiam daly i naprawd~ jeslem .
dobry m6wienie 10 moja slrona. Jestem z natury ,
wi~c jesli тат cos .." " " " па forum grupy, od razu гoЫ~ " " ..". czerwony,
тат " "" w g!owie. Ро prostu nie radz~ "." ze .." "" Pami~tam
swojij matur~, przez " prawie jij " !

ZESTAW 1
а Prosz~ napisac e-mail z pytaniem о nocleg

w pensjonacie "Wanda".
ь. Prosz~ opisac swojego przyjaciela

z dziecinslwa.

sto pi~cdziesiijt siedem

Zeby zdac egzaтiп Irzeba uzyskac pozylywпy wyтk (тiпiтuт 60% puпkI6w).
Prosz~ uporz~dkowac осспу od пaj/epszej do пдjyorszej.

,

СиJ~l

,
СиJ~l ,(';\

Proszr; uzupefпic.

,

СиJ~2
Prosz~ wybrac jedeп z 7es/aw6w i wykoпac obydwa po/eceпia (а - ok% 25 s/6w i Ь - ok% 180s/6w).
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Po/sk/, krok ро kroku is written only in Polish. ао this melhod 01 presenting а new language brings Ihe besl resul!s. It
leadsstuden!s in!o !he language sys!em in а natural way and lгот the уегуstart епсоигаое. уои 10 speak in Polish. As
!his handbook eons!i!u!es а раг! 01 а larger interaetive course in Polish, availabIeаl e-polish.eu, i! сап equally Ье used
for studying оп your оwп. The website includes comments in dlfferent languages and а multimedia dictionary, which
aflows уои 'о 'еагп withou! the help 01 !eachers.

Nexttoeach exerc;sein !he handbock there is а numberwhich helpsyoulofind !he exerc;sein !he 'п!егпе! courseand check
the answers, listen to the recordings ог do alternative exeгciscs that will help in сопsоlidаtiпg the mateгial ог ехрlаiпiпg

апу doubts you тау hav€.А special memorisation system shortens
!he time neeessarylor learning new words and phrases.Thanks!o !he
large number of illustгations and audio materials, learning comes
naturally . as it does with сhildгеп, who acquire their mother tongue
Ьу observing the world and lislening 10 Ihe sounds !ha! surround
!hem.

Das Lehrbueh Po/ski, krok ро kroku wurde пиг аи! Polnisch
verfass!. da dies dic erfolgreichsle LehrmetllOdeЮгden Fremdspra·
ehenerwerb is!.Aul na!Orliehcдг! undWciscluhrt es insSpraehsys!em
des Polnischen ein und mobllisiert vоп Апfапg ап, ausschlieBlich
Polnisch zu sprechen. Dieses Lehrbuch ist Teil dез interaktiven
POlnischspraehkurses,der "п!ег derAdressc e-polish.eu zuganglieh
ist. Егkann folglich auch zum selbsliindigen Lernen genutzt werden.
Auf der Internetscite sind weiterhin Kommentare IП vегsсhiеdепеп
Sргасhеп, sowie ein multimediales WбrtеrЬuсh zu f1nden. wаз das
Lernenaueh ohne d,e Нllfе des Lehrersmбgliсh maeh!.

Ве, jeder Ubung im LеhгЬцСh,s! d,e Nummer angegeben, d,e es
егтбgliсh!, die jeweilige Ubung ,т In!crnctkurs zu finden. d,e

L6suпgеп zu ОЬегргUfеп, die Аufпаhmеп abzuh6ren sowie alternative Ubungen zu machen. die dcn епtsргесhепdеп
Lегпзtоff посh einmal vertiefen oder auch helfen. Fragen zu klагеп. Das im Кuгз vorgeschlagene besondere Lernsystem
verkurzt die Lernzeit, die n6tig ist, sich neue Vokabeln und WепduпgеГ1 zu merken, Dank zahlreicher IlIustrationen uпd
Audioaufnahтen f1ndet das Lernen auf naturliche Weise statt - 30 wic bci einem Kind, das sich die Sprache aneignet,
,ndem es die Wcl! beobaehle! und der UrпgerJlтg zul1бrt

Seria "Polski, krok ро kroku" jesl napisana !ylko ро polsku, gdyz wfasnie !aka meloda przekazywania
maleria!u przynosi najlepsze efek!y. W spos6b naturalny wprowadza опа w syslem j~zyka i od pierwszych
moment6w nauki mobilizuje do m6wienia wyl'\cznie ро polsku. Duza ilosc iluslracji i malerial6w audio
sprawia, "е nauka przebiega podobnie jak u dziecka, kt6re obserwujqc swial i sluchajqc otoczenia,
przyswaja j~zyk.
Podr~czniki "Polski, krok ро kroku" mozna takze z powodzeniem wykorzystywac do samodzielnej nauki
j~zyka polskiego, gdyz Sq опе zintegrowane z platformq internetowq e-polish.eu. Dost~pne w Internecie
komentarze gramatyczne w r6znych j~zykach oraz rozbudowany slownik multimedialny umozliwiajq pгac~
bez ротосу nauczyciela. Przy kazdym cwiczeniu w ksiqzce podano Питег pozwalajqcy па odnalezienie go
па platformie e-polish.eu. Daje to mozliwosc sprawdzenia odpowiedzi do niego, zapoznania si~
z ргоЫетет gramatycznym, kt6re опо ilustruje, posluchania nagran lub tez zrobienia cwiczen
alternatywnych, kt6re pomogq utcwalic materia! czy wyjasnic wqtpliwosci. Ponadto specjalny sys!em
zapami~!ywania wiedzy ufatwia nauk~, skracajqc czas potrzebny do opanowania nowych sf6w, zwrot6w
i wyrazen.

Zarejes!ruj si~ i korzys!aj bezpla!nie
z wersji online podr~cznika. Tw6j
kod dos!~pu znajduje sj~ pod ply!q
СО mрЗ.

Register to get free aceess to the online
version of the coursebook. Your access
code сап Ьеfound under the тр3 CD.

Registrieren Sie sich uпd nutzen Sie
kos!enlos das Lehcbuch als Online-Vers;ol1.
Ihr Zugangskode befinde! sich ul1!er
der CD тр3.

e-polish.eu/register
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nazewnictwo, oznaczenia i skr6ty

samogloska vocalis vowe/ Voka/
spMgloska coпsoпaпtis coпsoпaпf Koпsoпaпf
czasownik verbит verb Verb
bezokolicznik iп{iпifivиs iп{iпifive /пfiпitiv
rzeczownik sиbstaпfivит поип Sиbstaпtiv
przymiotnik adiectivит adjective Adjek.tiv
przysl6wek adverbiuт adverb Adverb
zaimek рroпотеп ргопоип Ргопотеп
przyimek praepositio prepositioп Priipositioп
liczebnik питега/е питега/ Nuтera/e

PRZYPADEK CASUS CASE FALL
mianownik пoтiпafivиs пoтiпative Noтiпativ
dopelniacz geпetivus geпitive Geпitive
celownik dativus dative Dativ
biernik accusativus accusative Akkиsativ
narzl'dnik iпstruтeпtalis iпstrитeпta/ /пstrитeпta/
miejscownik /ocativus /ocative Lok.ativ
wolacz vocativиs vocative Vokativ

CZAS TEMPUS TENSE TEMPUS
przeszly per{ectит past Perfek.t
terazniejszy praeseпs preseпt Priiseпs
przyszly {utиruт {uture Fиtиr

.., ................. .......................... .. ............................. ....................................................... ...........................................................

I!I rodzaj nijaki
пeuteruт пeuteг

rodzaj m~ski
тascu/iпuт

rodzaj zenski
{eт;niпuт

тascu/iпe

{eтiпiпe

таslшliп

fетiпiп

пeutra!

rodzaj mt;skoosobowy
тascu/iпe регsопа/ Mascu/iпuт Persoпalkategoгie

rodzaj niem~skoosobowy
таsсu/iпе поп-регsопа/ Mascu/iпuт Sachkategoгie

пumег сwiсzепiа w kursie e-polish.eu
питЬег ofthe exercise ,"пt!)e e-polish.eu course
Number der ЙЬипg ,"т Kuгs: e-polish.eu

przed wуsfuсhапiеm паgгапiа паlеzу wуkопас сwiсzепiе
do the exeгcise befoгe !isteпiпg to the гecoгdiпg
voг dem Abh6гeп der Aufпahтe zueгst die ЙЬипg тacheп

czasownik fub
przyimek dynamiczny
active veгb ог ргероsШоп
Veгboder РгароsШоп
dyпaтisch

~ nieoficjalnie
r::.{Т iпformally iпof{izie/l

oficjalnie
foгmally of{iziell

czasownik lub
przyimek statyczny
static veгb ог prepositioп
Verb oder РгароsШоп
statisch

Plural

Siпgu/aг

materiaf dzwi~kowy
audio mateгia!
Audioaufпahme

•• liczba pojedyncza
siпgu/aris siпgu!ar

__ Iiczba mnoga
p!uralis plura/

nalezy je sprawdzic przed lekcjq w s!owniku
words that have to Ьеeheeked iп а dietioпary Ье/огеthe /essoп

Vokabe/п,die vor der LeMloп 1т W6rterbueh пaehzusehfageп siпd

t
nowe slowa

sto pi~cdziesiqt dziewi~c 159



Drodzy nauczyciele!
Мату nadziej~, ze "Polski, krok ро kroku" spetni Wasze oczekiwania i pomoze Wam
przygotowywac ciekawe, zywe i przynoszqce szybkie efekty lekcje. Szczeg6towe rady
i sugestie jak pracowac z podr~cznikiem znajdziecie w materiatach dla nauczycieli
dost~pnych па stronie e-polish.eu. Ponizej tylko kilka najwazniejszych uwag.

ТYLKO РО POLSKU
КsiC\zka PolsKi, кгок ро kюkи jest napisana tylko ро polsku,
gdyz taka metoda przekazywania maleriafu przynosi nailepsze
efekty. W naturalny spos6b wprowadza опа uсщсеgо 5i~
w system j~zyka, pozwala uпikпС\с podswiadomego ttumaczenia
z wtasnego j~zyka па polski, со cz~sto prowadzi do ui:ywania
bl~dnych konstrukcji, а przede wszystkim ос! pierwszych то-
ment6w nauki mobllizuje do m6wienia wyfi\cznie ро polsku.
Opracowuj<tc podr~znik autorki wykorzystaty swoje bogate,
wielolelnie doswiadczenie ргасу w mi(!dzynarodowych grupach,
gdzie zaj~ia prowadzone SC\ Iylko w j(!zyku polskim.

INTUICYJNE TABELE GRAMAТYCZNE
Cwiczenia, dialogi, labele gramalyczne s1\ tak przygotowane,
ze student nie potrzebuje komentarza w swoim j~zyku. Wiele
reguf uczC\cy siQ mogC\ odkrywac sami, r6wniez nowe slowa
zwykle wyjasniane 51\ w kontekscie. Warto przyzwyczaic stu-
dent6w do tego, zeby zanim spytaj1\, со znaczy s!owo lub si~gnq
ро stownik, doczytali dialog do konca.

w podr~czniku bardzo wazna jest kolorystyka, dzi~ki niej tabele
gramatyczne i wszystkie zestawienia reguf sё\ przejrzyste,
mog!\ Ьус intuicyjnie uzupelniane przez student6w, а kolory
dodatkowo ufatwi!\ zapamir:tanie nowych konc6wek.

INSPIRACJE DO MOWIENIA
Atutem ksi<\zki jest bogactwo slow i zwrotow, takze
tych z j~zyka codziennego. Materia! gramatyczny jest zawsze
wprowadzany w kontekscie sytuacji komunikacyjnych.
Czr:sto zamiast typowych cwiczen gramatycznych, studenci
znajdq dialogi do uzupefniania, Ьу w bardziej naturalny spos6b
opanowali поwе konc6wki. Duzy wyb6r standardowych cwiczen
znalezc mozna w materiafach dla nauczycieli па stronie
e-polish.eu.

Poniewaz obawialismy si~, ze nasz podrr:cznik rozrosnie si~ do
wymiar6w przysfowiowej cegfy, zгezygnowalismy z wypisywania
oczywistych instrukcji i pytan typu: "Prosz~ utozyc analogiczny
dialog.", "Jak lubisz sp~dzac wolny czas?", "Prosz~ zapytac
koleg~, со zwykle je па sniadanie.", "Со robifes w weekend?"
czy "Prosz~ opisac obrazek.". Miejsce tYCll polecen zaj~fa do·
datkowa grafika oraz fotografie, kt6re nie pe!ni1\ jedynie funkcji
dekoracyjnej, ale maj<\ sfuzyc jako zachtta do samodzielnego
swobodnego m6wienia.
Z doswiadczenia wiemy, ze cz~sto studenci potrafi!\ bezbl~dnie
rozwi&zac wszystkie cwiczenia, ale niestety nie umiej1\ m6wic.
Zdarza si~, ze do szkofy przyjezdza ktos ро rocznym kursie,
swietnie rOzwi4zuje test, а potem w czasie rozmowy jest w sta-
nie powiedziec jedynie kilka podstawowych zdan . tyle, ile паsi
studenci m6wi& ро tygodniu intensywnego kursu. Dlatego tak
wazne jest, Ьу wykorzystywac kaidy pretekst do m6wienia.
Jesli w podr~czniku jest па przykfad ramka ze sfowami: ambitny,
atrakcyjny, energiezny itd. - to па pewno nie jest tylko ро to, Ьу
przeczytac przykfady, ale ро to, zeby student opowiedzial jaki
jest, jacy S<\ jego koledzy w grupie, а jakie osoby па fotografii.
Gdy jest cwiczenie do tekstu typu "Prawda czy nieprawda?" to
jego gl6wnym eelem nie jest postawienie znaezka wodpowied·
nim miejseu, ale zadanie pytania "Olaezego?", kt6re zmusi
student6w do samodzielnego formutowania zdan.

Wszystkie pomysfy i sugestie, jak najlepiej wykorzystac
materiat z podr~cznika, Sq zamieszczone w szczeg6fowym
opisie do kazdej z lekeji pod adresem e-polish.eu.

BOGAТY WYBOR MAТERIAt.OW AUDIO
Podr~cznik obfituje w materiaty do sfuchania. Nagrane s1\ nie
tylko wszystkie dialogi, ale takze spora ez~sc cwiczen, gdyz
rozumienie ze sluchu jest podstawct dobrej komunikacji.

PRZEJRZYSTY UKt.AD LEKCJI
Kazdy rozdziaf та ten sam uktad.

Nowe sfowa, kt6re znajdui& si~ па POCZ4tku kazdej lekcji, to lis·
ta hasef dla studenta, kt6re powinien оп sprawdzic w sfowniku
przed zaj~eiami. Zwykle nie SCJ. to slowa kluezowe tyJko te, kt6re
nie s& zilustrowane ezy wyjasnione w kontekscie.

Wszystkie lekeje podzielone s'i па mniejsze cz~sci
odpowiadaj(\ce wprowadzanemu materialowi leksykalnemu
i gramatycznemu. Podtytuly па marginesaeh ufatwiaj& sledze·
nie ich zawartosci.

Роwtбгzепiе w formie dialog6w, cwiezen, ilustracji lub
krzyz6wek zamyka kazdy rozdzial.

Zyczyтy owocпej prиcy!
Autorki

160 sto szescdziesiqt
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