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    Językowy Oddział Ratunkowy jest projektem zainicjowanym przez Centrum

Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku i stanowi odpowiedź na językowe

potrzeby nowych mieszkańców, którzy znaleźli się w Polsce z przyczyn nagłych,

często pozostawiając za sobą cały dorobek życia. Niniejsza pozycja ma na celu

językową pomoc doraźną, aby osoby nieznające języka polskiego w sposób szybki       

i bezbolesny mogły przyswoić jego podstawy.

  Podręcznik nie jest wierny tradycyjnym zasadom tworzenia pomocy

glottodydaktycznych, a jedynie zbiorem tematów, które zostały uznane przez

ankietowanych za najważniejsze w pierwszym miesiącu przebywania w Polsce. Stąd

też materiał koncentruje się na nauczaniu frazowym, maksymalizując praktykę                    

i komunikację, jednocześnie minimalizując gramatykę. 

   Podręcznik JOR składa się z dziewięciu bloków tematycznych, które omówione

podczas miesięcznego kursu mają za zadanie przygotować uczącego się do

pierwszych samodzielnych kroków w Polsce. Sugerujemy korzystanie z materiałów

przy pomocy nauczyciela, wolontariusza lub osoby znającej język polski. Samodzielna

nauka, przy minimalizacji gramatyki, może być nieco trudniejsza, lecz nie niemożliwa.

   Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja będzie wsparciem dla imigrantów,                    

a jednocześnie wstępem do dalszej nauki języka polskiego.

       Podręcznik powstał dzięki dotacji przekazanej przez Fundację im. Stefana

Batorego w ramach programu ,,Fundusz Solidarności z Ukrainą''.

Monika Zekić, Metodyczka/lektorka języka polskiego

jako obcego (zekicmon@gmail.com),

Anna Kwaśnik, Koordynatorka kursów języka polskiego

(ania.kwasnik@cwii.pl). 

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1
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B

my jesteśmy

wy jesteście

oni/one są

OFICJALNIE

•Dzień dobry!

•Dobry wieczór!

•Witam!

•Do widzenia!

•Dobranoc!

•Do zobaczenia!

NIEOFICJALNIE

•Cześć!

•Siema!

•Hej!

•Na razie!

•Cześć!

•Do jutra!

LEKCJA 1. 
POWITANIA, POŻEGNANIA, PRZEDSTAWIENIE SIĘ, ALFABET 

1. Powitania i pożegnania.

Miło mi!

Miło mi Cię poznać!

Miło mi Panią poznać!

Miło mi Pana poznać!

2. Przedstawienie się.
B Y Ć

ja jestem

ty jesteś

on/ona/ono jest

3. Proszę przeczytać dialog. Który dialog jest oficjalny, a który jest nieoficjalny?
Dlaczego?

A
Nauczycielka: Dzień dobry! Nazywam się Anna Kowalska.
Studentka: Dzień dobry! Jestem Aleksandra Nowak.
Nauczycielka: Miło mi Panią poznać.
Studentka: Mnie również.

Student: Cześć! Jestem Mateusz, a Ty?
Studentka: Hej! Mam na imię Kasia.
Student: Miło mi!
Studentka: Mnie też!

JAK MASZ NA IMIĘ?

JAK SIĘ NAZYWASZ?

Mam na imię Anna.
Jestem Anna.

Nazywam się Anna Kowalska.

Nazywam się Kowalska.

IMIĘ: Anna

NAZWISKO: Kowalska

Jestem z Polski.
Jestem ze Szwecji.
Jestem z Meksyku.

SKĄD JESTEŚ?

Jestem z Ukrainy.

Opracowanie: Monika Zekić 

M I E Ć
ja mam

ty masz

on/ona/ono ma

my mamy

wy macie

oni/one mają
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Imię Nazwisko Kraj/Region

   

   

   

   

4. Proszę zapytać studentów z grupy o imię, nazwisko i kraj pochodzenia.

A.

 

B.

 

C.

 

D.

5. Proszę uporządkować dialog.

6. Proszę wybrać pasujące słowo.

7. Proszę wybrać pasujący czasownik.

Nauczyciel: dobry/nazywam/Tomasz/dzień/się/Nowak _______________________________________________________

Student: się/nazywam/dzień/Jan/dobry/Wróbel _______________________________________________________________

Nauczyciel: mi/bardzo/miło ___________________________________________________________________________________

Student: również/mnie ________________________________________________________________________________________

DOBRY noc/wieczór/dzień.

DO dobry/dzień/zobaczenia.

MIŁO cię/mi/również.

1.

2.

3.

4. MAM NA dzień/również/imię.

5. NAZYWAM imię/się/też.

6. DZIĘKUJĘ miło/mi/bardzo.

Ona jest / ma na imię / nazywa się Anna.

Nazywam się / mam / mamy Kowalska.

One mają na imię / mieć/ nazywać się Kasia i Ewa.

On ma na imię / jest / nazywa się Tomek.

Anna i Tomek mają / nazywają się / jesteście Kowalscy.

Czy ty masz / jesteś / nazywasz Olena?

Jak pani się imię / nazywa / jest?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opracowanie: Monika Zekić 
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8. Proszę napisać swoją prezentację: imię, nazwisko, kraj pochodzenia.

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________



A L F A B E TA L F A B E T

8. Proszę przeczytać poniższe słowa.

rama

śnieg

kałuża

deszcz

talerz

parapet

lampa

dywan

mazak

pudełko

deszcz

niebo

sufit

kanapa

fotel

kuchnia

zlew

kran

akwarium

mieszkanie

sklep

mucha

zegarek

linijka

centrum

mleko

łąka

obrazek

mąka

autobus

W Szczebrzeszynie chrząszcz
 brzmi w trzcinie.

Opracowanie: Monika Zekić 
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Mieszkam w Gdańsku.
Mieszkam w Gdyni.

Mieszkam w Sopocie.

GDZIE MIESZKASZ?

3. Adres.

1. Liczebniki 0-10.

2. Numer telefonu.

ja MÓJ, MOJA, MOJE

ty TWÓJ, TWOJA, TWOJE

on JEGO

ona JEJ

ono JEGO 

4. Skąd jesteś? Gdzie mieszkasz? Proszę uzupełnić koniugację.

M I E S Z K A Ć

ja ______________
ty ______________
on _____________
ona ____________
ono ____________

my _______________
wy ________________
oni _______________
one _______________

LEKCJA 2. 
LICZEBNIKI,  DANE PERSONALNE, WIEK

JAKI JEST TWÓJ NUMER TELEFONU?

Mój numer telefonu to 111 222 333.

my NASZ, NASZA, NASZE

wy WASZ, WASZA, WASZE

oni ICH

one ICH

CZYJ, CZYJA, CZYJE

JAKI JEST TWÓJ ADRES ZAMIESZKANIA?

ulica Długa 2 mieszkanie numer 3
ulica Długa 2 przez 3

Mój adres to ul. Długa 2/3.
 

ul. Długa 2/3

Opracowanie: Monika Zekić 
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Imię Nazwisko Kraj/Region
Numer

telefonu
Adres

     

     

     

     

5. Liczebniki 11-19.

5. Proszę porozmawiać z kolegami/koleżankami z grupy i uzupełnić tabelę.

A.

B.

C.

D.

JEDENAŚCIE

DWANAŚCIE

TRZYNAŚCIE

CZTERNAŚCIE

PIĘTNAŚCIE

SZESNAŚCIE

SIEDEMNAŚCIE

OSIEMNAŚCIE

DZIEWIĘTNAŚCIE

+NAŚCIE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ILE TO JEST?

11 + 1 = ?
14 + 3 = ?
18 - 9 = ?
9 + 10 = ?
15 - 2 = ?
17 - 4 = ?
12 + 6 = ?

6. Liczebniki 20-99.

DWADZIEŚCIA

TRZYDZIEŚCI

CZTERDZIEŚCI

DZIEWIĘĆDZIESIĄT

PIĘĆDZIESIĄT

SZEŚĆDZIESIĄT

SIEDEMDZIESIĄT

OSIEMDZIESIĄT

+DZIESIĄT

20

30

40

90

50

60

70

80

+DZIEŚCIA

+DZIEŚCI

20 + 1 = 21 dwadzieścia jeden

30 + 5 = 35 trzydzieści pięć

40 + 6 = ?

55 - 9 = ?

60 + 2 = ?

71 - 10 = ?

86 + 3 =?

 

 

ILE TO JEST?

Opracowanie: Monika Zekić 
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7. Ile masz lat?

Kto to jest?
Jak on/ona się nazywa?
Skąd on/ona jest?
Gdzie on/ona mieszka?
Jaki jest jego/jej adres?
Ile on/ona ma lat?
Jaki jest jego/jej numer telefonu?
Jaki on/ona zna język?
Czy on/ona mówi po angielsku?

Mam 30 lat.
Mam 24 lata.

ILE MASZ LAT?

8. Mówię po polsku.

[1] ROK

_2, _3, _4 LATA

12, 13, 14 LAT

_5, _6, _7, _8, _9, _0 LAT

Nie, nie mówię po polsku.

Tak, mówię po polsku.

Mówię tylko trochę po polsku.

Mówię słabo po polsku.

CZY MÓWISZ PO POLSKU?

M Ó W I Ć
ja mówię

ty mówisz

on/ona/ono mówi

my mówimy

wy mówicie

oni/one mówią

9. Porozmawiajmy! 

10. Proszę odpowiedzieć na powyższe pytania i napisać swoją prezentację.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
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11. Przydatne wyrażenia.

JAK SIĘ MASZ?

CO (U CIEBIE) SŁYCHAĆ?

CO U CIEBIE?

JAK TAM?

A U CIEBIE?

Wszystko dobrze!
Bardzo dobrze!
W porządku!
Świetnie!
Doskonale!

Nie jest dobrze.
Kiepsko.
Bardzo źle.

Tak sobie.
Nic nowego.
Po staremu.

CO SŁYCHAĆ?

Czy mówisz po ukraińsku/po rosyjsku/po polsku? ?

Nie mówię po polsku.

Jaki jest Twój język ojczysty? Mój język ojczysty to ukraiński.

Czy znasz jakiś język obcy? Nie, nie znam

Czy rozumiesz po polsku?   Trochę rozumiem

Czy Pan/Pani mnie rozumie? Tak, dobrze rozumiem.

Proszę mówić wolniej.

Proszę powtórzyć.

                                                       Rozumiem po polsku, ale nie mówię.

                                                       Uczę się języka polskiego.

                                                          Nie rozumiem Pana.

DZIĘKUJĘ!

PRZEPRASZAM!

NIE ROZUMIEM

POWTÓRZ!

NIE WIEM...

CO TO ZNACZY?

CZY MÓWISZ PO POLSKU?

CO TO ZNACZY?

Opracowanie: Monika Zekić 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
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2. Proszę napisać prezentację kolegi/koleżanki z grupy.

 Proszę przeczytać tekst i uzupełnić ćwiczenie.1.

3. Zawody. Proszę podpisać zdjęcia.

To jest Robert. On nazywa się Robert Kowalski. On jest z Polski i mieszka     

 w Warszawie. Jest wysoki, wysportowany i inteligentny. Robert pracuje jako

informatyk. On ma 36 lat. W czasie wolnym lubi spacerować.

a. Jak on ma na imię? On ma na imię Robert.
b. Jak on się nazywa? ________________________
c. ___________________? On jest z Polski.
d. ___________________? On mieszka w Warszawie.
e. Jaki on jest? _________________________
f. Jako kto on pracuje? _________________
g. ______________________? Lubi spacerować.

1) kelner

2) aktor

3) policjant

4) biznesmen

5) nauczyciel

6) muzyk

7) lekarz

8) sportowiec

9) dziennikarz

10) barman

11) rolnik

12) kierowca

13) żołnierz

14) emeryt

15) elektryk

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

LEKCJA 3. 
ZAWODY, PRACA, NARODOWOŚĆ

Opracowanie: Monika Zekić 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



sta + ka

4. Zawody - rodzaj żeński.

5. Kim jesteś z zawodu?

rodzaj męski rodzaj żeński
barman
policjant
nauczyciel
kelner

barmanka
___________
___________
___________

kucharz
tancerz
lekarz

kucharka
___________
___________

dentysta
ekonomista
artysta

dentystka
___________
___________

+ ka

rz:r + ka

Uwaga: nie wszystkie nazwy
zawodów mają swoje

żeńskie formy, np. kierowca,
prezydent, inżynier,

taksówkarz, profesor,
architekt itd.

Kim on jest? 
On jest policjantem.
Jakim on jest policjantem?
On jest odważnym policjantem.

Kto to jest? To jest policjant.
Jaki on jest? On jest odważny.rodzaj

 męski

Kim ona jest? 
Ona jest kelnerką.
Jaką ona jest kelnerką?
Ona jest pracowitą kelnerką.

Kto to jest? To jest kelnerka.
Jaka ona jest? Ona jest pracowita.rodzaj

 żeński

Tomek jest pisarzem. (pisarz)
Moja matka jest_________________(nauczycielka)
Marcin jest ______________________________(pilot)
Jego ojciec jest ________________________(fryzjer)
Monika jest _______________________(studentka)

1.
2.
3.
4.
5.

6. Fryderyk Chopin był ______________(kompozytor)
7. Brad Pit jest _____________________________(aktor)
8. Mój mąż jest ____________________________(lekarz)
9. Jej syn jest _____________________________(student)
10. Kasia jest __________________________(barmanka)

Kim jesteś z zawodu?

Czy pracujesz w zawodzie?

Ile lat pracujesz w swoim zawodzie?

Czy lubisz swój zawód? Dlaczego?

Jak długo pracujesz w zawodzie?

Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie?

Czego nie lubisz w swoim zawodzie?

Opracowanie: Monika Zekić 
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6. Proszę uzupełnić właściwą formą.

7. Porozmawiajmy!



Szukam pracy jako pielęgniarka.

Mogę pracować jako kelnerka.

Mogę zaoferować pracę na kuchni.

Zatrudnię do sprzątania.

JAKA JEST TWOJA NARODOWOŚĆ?

Polak, Polka
Jestem Polakiem. Jestem Polką.

 
Ukrainiec, Ukrainka

Jestem Ukraińcem. Jestem Ukrainką.
 

Anglik, Angielka
Jestem Anglikiem. Jestem Angielką.

 

7. Narodowość.

1.Monika jest z Polski.

Monika jest Polką.

2. Robert jest z Anglii.

____________________________

3. Katia jest z Ukrainy.

____________________________

4. Bogdan jest z Białorusi.

____________________________

5. Hanna jest z Rosji.

____________________________

6. James jest z Ameryki.

____________________________

7. Saskia jest z Niemiec.

____________________________

8. Pierre jest z Francji.

____________________________

9. Luciana jest z Hiszpanii.

____________________________

5. Roberto jest z Meksyku.

____________________________

9. Szukam pracy. Proszę przeczytać dialog i porozmawiać na temat szukania pracy.

Jestem Ukrainką, ale
urodziłam się w Rosji.

Urodziłam się w Rosji, ale
mam ukraiński paszport.

Opracowanie: Monika Zekić 
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8. Proszę uzupełnić ćwiczenie poprawnymi formami.

Anna: Dzień dobry! Widziałam na witrynie ogłoszenie o pracę. Czy jest ono aktualne?
Menedżer: Tak, jak najbardziej. Czy ma Pani doświadczenie na podobnym stanowisku?
Anna: Niestety nigdy nie pracowałam jako kelnerka, ale szybko się uczę i bardzo potrzebuję pracy.
Menedżer: Czy ma Pani przy sobie CV?
Anna: Tak, proszę.
Menedżer: Dziękuję. Widzę, że pracowała Pani jako sprzedawca. Myślę, że poradzi sobie Pani na
stanowisku kelnerki również. Kiedy może Pani zacząć?
Anna: Nawet od zaraz!
Menedżer: Świetnie! Jaka jest Pani dyspozycyjność?
Anna: W tygodniu mogę pracować od godziny 8 do godziny 16. W weekendy mogę pracować cały dzień.
Menedżer: Czyli w tygodniu nie jest Pani dostępna w godzinach wieczornych?
Anna: Niestety nie. Mam małe dziecko, dlatego jestem dostępna w ciągu dnia, kiedy mój syn jest             
 w przedszkolu.
Menedżer: Rozumiem. Nie ma problemu. Mamy elastyczny grafik.
Anna: A jaka jest stawka za godzinę? 
Menedżer: Stawka to 20 złotych brutto i podpisujemy umowę zlecenie. Poza tym przysługuje Pani obiad
pracowniczy. Czy pasują Pani takie warunki?
Anna: Tak. Kiedy możemy podpisać umowę?
Menedżer: Proszę mi napisać Pani dane: imię, nazwisko, adres, PESEL (jeśli Pani posiada) oraz numer
paszportu. Przygotuję umowę i spotkamy się jutro o godzinie 10. Może być?
Anna: Tak, dziękuję. 



 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ZAINTERESOWANIA:

10. Proszę razem z nauczycielem uzupełnić CV.

DANE KONTAKTOWE:
Adres: _______________________________

E-mail: ______________________________

Numer telefonu: ____________________

LinkedIn: ____________________________

język polski ______________________
język _____________________________
język _____________________________
język _____________________________

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:

_____________________
(imię i nazwisko)

(zawód)
_____________________

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

____________________________________(stanowisko)
_________________________________________ (firma)
____________________________ (okres zatrudnienia)
_____________________________________ (obowiązki)

____________________________________(stanowisko)
_________________________________________ (firma)
____________________________ (okres zatrudnienia)
_____________________________________ (obowiązki)

____________________________________(stanowisko)
_________________________________________ (firma)
____________________________ (okres zatrudnienia)
_____________________________________ (obowiązki)

WYKSZTAŁCENIE

________________________________________(uczelnia)
________________________________________ (wydział)
_______________________________________ (kierunek)
_____________________________ (okres studiowania)

________________________________________(uczelnia)
________________________________________ (wydział)
_______________________________________ (kierunek)
_____________________________ (okres studiowania)

UMIEJĘTNOŚCI

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

KURSY I SZKOLENIA

________________________________________(miejsce)
______________________________________ (tematyka)
____________________________________ (data kursu)
___________________________ (nabyte umiejętności)
__________________________________________________
__________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
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+ klauzula RODO
Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych
osobowych przez (nazwa
firmy) w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.



11. Przydatne wyrażenia.

Kim Pan/Pani jest z wykształcenia?

Kim Pan/Pani jest z zawodu?

Jako kto Pan/Pani pracuje?

Jestem architektem / księgowym / kucharzem.

Jestem uczniem/uczennicą.

Jestem studentem/studentką.

Gdzie Pan/Pani studiuje?

Uczę się w szkole.

Studiuję na uniwersytecie.

Jestem emerytem/emerytką.

Jestem na emeryturze.

Jestem na urlopie macierzyńskim.

Szukam pracy.

Jestem bezrobotny.

Czy ma Pan/Pani doświadczenie?

Gdzie Pan/Pani pracował(a)?

Pracowałem(am) w firmie / w sklepie/ w fabryce / w szpitalu.

Prowadziłem(am) własną firmę.

Ile Pan/Pani zarabiał(a) za godzinę/miesiąc?

Jakie będą/są moje obowiązki?

Jakie jest wynagrodzenie?

W czym mogę pomóc?

Na pomoc!

Potrzebuję pomocy.

Proszę mi to napisać.

Proszę mi to przetłumaczyć na język ________.

Jak to przetłumaczyć?

Potrzebuję tłumacza / ubrań / noclegu / opieki nad dzieckiem.

Potrzebuję pomocy psychologicznej / pomocy prawnej / pomocy

finansowej.

Ile to kosztuje?

To jest za darmo.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

CZYM SIĘ PAN/PANI
ZAJMUJE?

SZUKAM PRACY!

POTRZEBUJĘ POMOCY!

Opracowanie: Monika Zekić 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
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 W sklepie spożywczym. Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.1.

2. Ulubione produkty. Proszę podpisać ilustracje.

Pamiętaj, że w Polsce
sklepy są zamknięte w
niedzielę. Wyjątek to
niedziela handlowa.

Anna: Jestem głodna! A w lodówce niczego nie ma...

Robert: Mogę pójść na zakupy. Co kupić?

Anna: O, super! Proszę chleb, mleko, kawę, ser i szynkę.

Robert: A jakieś warzywa i owoce?

Anna: Masz rację! Dieta musi być zdrowa. To może kup banana, jabłko, ogórka i sałatę.

Robert: Nie ma problemu! Idę do sklepu i wracam za 30 minut.

PYTANIA
a. Dlaczego Robert idzie na zakupy?
b. Co Robert kupuje?
c. Jak często Ty robisz zakupy?
d. Co kupujesz często?

K U P O W A Ć

ja kupuję
ty kupujesz
on/ona/ono kupuje

my kupujemy
wy kupujecie
oni/one kupują

1) chleb

2) masło

3) ser

4) płatki owsiane

5) dżem

6) szynka

7) kiełbasa

8) mleko

9) herbata

10) kawa

11) cukier

12) jogurt

13) jajka

14)płatki 

 śniadaniowe

15) miód

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

3. Moja lista zakupów.

LEKCJA 4. 
NA ZAKUPACH

Opracowanie: Monika Zekić 
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Robert: Dzień dobry!

Sprzedawca: Dzień dobry! Co podać?

Robert: Proszę chleb pszenny i mleko.

Sprzedawca: Jakie mleko?

Robert: Proszę mleko 2%.

Sprzedawca: Coś jeszcze?

Robert: Tak. Proszę ser żółty - 10 plastrów i szynkę - 8 plastrów.

Sprzedawca: Proszę. Coś jeszcze podać?

Robert: Proszę jeszcze kawę rozpuszczalną. Czy ma Pani banany?

Sprzedawca: Niestety nie mamy. 

Robert: A jabłka?

Sprzedawca: Tak, są. Ile podać?

Robert: Proszę 2 kilo. I jeszcze proszę ogórka i sałatę.

Sprzedawca: Czy coś jeszcze?

Robert: Nie, to wszystko.

Sprzedawca: Razem 32 złote. Płaci Pan kartą czy gotówką?

Robert: Płacę gotówką.

Sprzedawca: Proszę, to Pana rachunek i reszta.

Robert: Dziękuję! Do widzenia!

Sprzedawca: Do widzenia!

4. W sklepie. Proszę przeczytać dialog.

5. Proszę zrobić listę zakupów i ułożyć dialog W sklepie z kolegą/koleżanką z grupy.

Lista zakupów:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Jeśli płacisz kartą,
sprzedawca zapyta, czy

potrzebujesz
potwierdzenia (wydruk

z terminala).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ILE KOSZTUJE CHLEB?
Chleb kosztuje 3 złote.

 
ILE KOSZTUJĄ PAPIEROSY?

Papierosy kosztują 15 złotych.
 

[1] GROSZ, ZŁOTY

_2, _3, _4 GROSZE, ZŁOTE

12, 13, 14 GROSZY, ZŁOTYCH

_5, _6, _7, _8, _9, _0 GROSZY, ZŁOTYCH

Opracowanie: Monika Zekić 
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sklep spożywczy - w sklepie spożywczym

apteka - w aptece

cukiernia - w cukierni

piekarnia - w piekarni

drogeria - w drogerii

kwiaciarnia - w kwiaciarni 

6. Gdzie można kupić chleb?

Gdzie można kupić chleb? Chleb można kupić w piekarni.
Gdzie można zmienić fryzurę? Fryzurę można zmienić u fryzjera.

Gdzie można kupić mleko?
kwiaty?
wino?
papierosy?
czerwony t-shirt?
gazetę?
bilet na autobus?
ciasto czekoladowe?
syrop na kaszel?
jogurt naturalny?
paracetamol?
szampon?
żel pod prysznic?

Gdzie można pofarbować włosy?
kupić okulary?
wymieć opony?
naprawić telefon?
skrócić spodnie?

kiosk  - w kiosku

sklep odzieżowy - w sklepie odzieżowym

księgarnia - w księgarni

fryzjer - u fryzjera

optyk - u optyka

mechanik - u mechanika

7. Porozmawiajmy!

8. Na zakupach w warzywniaku. Proszę podpisać obrazki.

1) gruszka

2) śliwka

3) pomarańcza

4) winogrona

5) cytryna

6) truskawki

7) maliny

8) cebula

9) ziemniaki

10) marchew

11) papryka

12) pomidor

13) kapusta

14) burak

15) pietruszka

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____

Opracowanie: Monika Zekić 
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10. Jaki kolor ma pomidor? Proszę podpisać kolory.

JAKI LUBISZ DŻEM?

Lubię dżem truskawkowy.
 

truskawka + owy
 

OWOCE WARZYWA

9. Proszę napisać swoje ulubione owoce i warzywa.

_____ __________ _____ _____ _____

_____ __________ _____ _____ _____

1) zielony
2) różowy
3) czarny
4) czerwony
5) fioletowy
6) brązowy
7) żółty
8) granatowy
9) szary
10) niebieski
11) biały
12) pomarańczowy

11. Na zakupach w sklepie odzieżowym. Proszę podpisać obrazki.

_____ __________ _____ _____ _____

1) bluza
2) koszula
3) rajstopy
4) t-shirt
5) kurtka
6) podkoszulek
7) skarpetki
8) majtki
9) buty
10) spódnica
11) dżinsy
12) sukienka
13) bluzka
14) spodnie
15) szalik
16) biustonosz
17) piżama
18) czapka

_____ __________ _____ _____ _____

_____ __________ _____ _____ _____

Opracowanie: Monika Zekić 
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W jakich godzinach jest czynne?

Mamy czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Mamy czynne od 10 do 20, siedem dni w tygodniu.

Czy jest czynne w niedzielę?

Do której jest dzisiaj czynne?

Czy mogę w czymś pomóc?

Dziękuję, tylko oglądam.

Ile kosztuje?

Ile kosztuje … na wystawie?

Tanio. To jest tanie.

Opłaca się.

Drogo. To jest drogie.

Czy są w sprzedaży …?

Czy są jakieś …?

Przykro mi, ale nie mamy ich w sprzedaży.

Przykro mi, ale już nie mamy żadnych.

Szukam …

Czy może mi Pan powiedzieć, gdzie jest …?

Gdzie mogę znaleźć …?

Czy jest coś tańszego?

To nie jest to, czego szukam.

Czy macie Państwo ten artykuł w sprzedaży?

Czy do tego jest gwarancja?

To posiada rok gwarancji.

Czy oferuje pan dostawę do domu?

Wezmę to.

Czy coś jeszcze?

Ile płacę?

Płaci Pan / Pani kartą czy gotówką?

Płacę kartą.

Czy mogę prosić fakturę?

Proszę, rachunek.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

12. Przydatne wyrażenia.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

Opracowanie: Monika Zekić 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 Weekend. Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.1.

Anna: Cześć! Co słychać?

Robert: Hej! Wszystko w porządku. Miałem intensywny weekend.

Anna: O, a co robiłeś?

Robert: Byłem z żoną i synem na basenie. Później spacerowaliśmy w parku, potem

byliśmy na zakupach w galerii handlowej, a na koniec poszliśmy do kina. 

Anna: To faktycznie intensywnie!

Robert: Oj tak! A Ty, co robiłaś w weekend?

Anna: Właściwie to nic specjalnego. Zostałam z córką w domu i cały weekend

sprzątałyśmy, odrabiałyśmy pracę domową i oglądałyśmy filmy. 

Robert: Co oglądałyście?

Anna: Oglądałyśmy głównie kreskówki. Nie pamiętam tytułów.

Robert: Kreskówki to zawsze dobry pomysł! 

Anna: No nie wiem... Po 2 dniach oglądania bajek mam dość.

Robert: Rozumiem. Może w następny weekend pojedziecie z nami na wieś?

Anna: Chętnie! Mam nadzieję, że nie ma tam telewizora...

PYTANIA
a. Co Robert robił w weekend?
b. Czy Anna była z Robertem w kinie?
c. Z kim Robert spędził weekend?
d. Z kim Anna spędziła weekend?
e. Co Anna robiła w weekend?
f. Czy Robert i Anna mają plany na następny weekend?

B Y Ć

ja byłem
ty byłeś
on był

my byliśmy
wy byliście
oni byli

LEKCJA 5. 
WEEKEND

Opracowanie: Monika Zekić 
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2. Gdzie wczoraj byłeś/byłaś? Proszę przeczytać koniugację i uzupełnić ćwiczenia.

Z KIM SPĘDZIŁEŚ/SPĘDZIAŁAŚ WEEKEND?

Spędziłam weekend z córką.
z matką.
z siostrą.

z synem.
z mężem.

z ojcem.

B Y Ć

ja byłam
ty byłaś
ona była

my byłyśmy
wy byłyście
one były

1) ________ (ja) wczoraj w kinie.

2) Anna ________ wczoraj w domu.

3) Mój syn i ja _________ w weekend w Sopocie.

4) Robert ________ z żoną w restauracji.

5) Marek i Tomasz ____________ w sobotę na meczu.

6) Anna i Marta ________________ wczoraj na lekcji polskiego.

7) Gdzie _______________ (wy, r. m.) w środę rano?

8) Czy ________________  (ty, r. ż.) we wtorek u fryzjera?

9) Anastazja i Łukasz ______________ w niedzielę w teatrze.

10) Oni nigdy nie ________________ w Londynie.
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4. Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia?

Dzisiaj jest poniedziałek.
wtorek.

środa.
czwartek.

piątek.
sobota.

niedziela.

LATO

WIOSNAJESIEŃ

ZIMA

5. Proszę opisać zeszły tydzień. Co robiłeś/ robiłaś w zeszłym tygodniu?

W poniedziałek ________________________________________________________________________________________.

We wtorek _____________________________________________________________________________________________.

W środę _______________________________________________________________________________________________.

W czwartek ____________________________________________________________________________________________.

W piątek _______________________________________________________________________________________________.

W sobotę ______________________________________________________________________________________________.

W niedzielę ____________________________________________________________________________________________.

Imię Wczoraj Weekend

   

   

   

   

6. Proszę zapytać kolegów/koleżanki z grupy o to, co robili wczoraj oraz w weekend.

A.

 

B.

 

C.

 

D.

3. Razem z nauczycielem spróbuj napisać koniugacje w czasie przeszłym.

R O B I Ć

ja _________________
ty _________________
on ________________

my __________________
wy __________________
oni _________________

I Ś Ć

ja szedłem/szłam
ty _______________
on _______________

my _________________
wy _________________
oni _________________



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
24



Do szkoły chodzą dzieci w wieku 7-18 lat. Najpierw idą do szkoły podstawowej, która trwa 8 lat, a

następnie do szkoły średniej, która trwa średnio 3 lata. Nie wszyscy lubią chodzić do szkoły, ale edukacja

jest bardzo ważna. 

Dziecko, które chodzi do szkoły to uczeń lub uczennica, a osoba, która pracuje w szkole to nauczyciel lub

nauczycielka. 

Głównym nauczycielem, który prowadzi klasę, jest wychowawca lub wychowawczyni. To właśnie z tym

nauczycielem rodzice kontaktują się najczęściej. 

Poza tym jest wielu innych nauczycieli, na przykład nauczyciel od polskiego, nauczyciel od matematyki,

nauczyciel od muzyki lub nauczyciel od W-Fu.

Oprócz standardowych zajęć w szkole, uczniowie mogą również brać udział w dodatkowych

aktywnościach. Kółko szkolne może być językowe, muzyczne lub sportowe - zależy, czym interesuje się

uczeń!

Poza tym, nauczyciele organizują czasami wyjścia poza szkołę. Może to być wyjście do teatru lub

całodniowa wycieczka.

 W szkole. Proszę przeczytać tekst i porozmawiać o systemie szkolnym w Polsce i
w innych krajach.

1.

LEKCJA 6.
MOJE DZIECKO CHODZI DO SZKOŁY

2. Proszę razem z nauczycielem wypisać przedmioty szkolne i o nich porozmawiać.

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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3. Chcę zapisać moją córkę / mojego syna na kółko. Proszę przeczytać dialog
i odpowiedzieć na pytania.

Matka: Dzień dobry! Chciałabym zapisać moją córkę na kółko języka angielskiego.

Nauczycielka: Dzień dobry! Nie ma problemu. Czy córka już wcześniej chodziła na jakieś kółko?

Matka: Tak, w Ukrainie chodziła na kółko języka angielskiego i kółko muzyczne.

Nauczycielka: Świetnie!

Matka: Kiedy odbywają się zajęcia kółka?

Nauczycielka: W poniedziałki o godzinie 16.

Matka: Czy kółko jest darmowe?

Nauczycielka: Tak, kółko jest w pełni darmowe.

Matka: Dobrze. W takim razie proszę zapisać moją córkę. Czy ona musi coś przygotować na

pierwsze zajęcia?

Nauczycielka: Proszę, aby przyniosła czysty zeszyt i kredki - będziemy rozmawiać o pogodzie po

angielsku.

Matka: Dobrze, dziękuję!

4. Proszę razem z koleżanką / kolegą z grupy napisać przygotować podobny dialog.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA
a. Na jakie kółko matka chce zapisać córkę?
b. Czy córka wcześniej chodziła na podobne kółko?
c. Kiedy odbywają się spotkania kółka?
d. Ile kosztuje uczestnictwo w kółku?
e. Co trzeba zabrać ze sobą na kółko?

Chcę - Chciałbym/chciałabym

Mogę - Mógłbym/mogłabym

 

CHCIAŁABYM ZAPISAĆ CÓRKĘ NA KÓŁKO.

Opracowanie: Monika Zekić 
26



5. Przydatne wyrażenia.

W SZKOLE

Chciałabym zapisać córkę/syna do szkoły?

Czy mają Państwo zajęcia przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy?

Czy mają Państwo dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla dzieci?

Jak nazywa się wychowawca klasy?

Jak nazywa się nauczyciel od matematyki?

Czy mogę porozmawiać z nauczycielem? 

Mój syn ma problemy z matematyką. On potrzebuje zajęć wyrównawczych.

Myślę, że on potrzebuje korepetycji z matematyki. 

W przyszłym tygodniu jest wycieczka do Torunia.

Co trzeba spakować na wycieczkę?

Ile trzeba zapłacić za wycieczkę?

Jakie buty należy kupić na W-F?

Co trzeba przynieść na kółko muzyczne?

Gdzie znajdę plan lekcji klasy?

Chciałabym porozmawiać z pedagogiem szkolnym.

Moja córka będzie jutro nieobecna w szkole.

Muszę odebrać córkę 15 minut wcześniej.

Moja córka spóźni się 15 minut.

Nie chcę zapisywać syna/córki na religię.

Gdzie będzie moja córka podczas zajęć z religii?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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a. nota dawana uczniowi, może być piątka, czwórka, trójka, dwójka lub jedynka,

b. główna nauczycielka klasy,

c. grupa uczniów w szkole lub sala lekcyjna,

d. w szkole trwa 45 minut,

e. rodzin musi je napisać, gdy dziecko nie może iść do szkoły, 

f. matematyka, język polski, biologia, chemia itd.,

g. pauza między lekcjami, zazwyczaj 10-15 minut,

h. dokument z ocenami ze wszystkich przedmiotów wręczany na koniec roku

szkolnego,

i. miejsce, gdzie uczniowie mają zajęcia z wychowania fizycznego, 

j. spotkanie rodziców z wychowawczynią.

 W szkole. Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.1.

Anna: Cześć! Co słychać?

Robert: A szkoda gadać. Dzisiaj mam kiepski dzień.

Anna: A co się stało?

Robert: Rano musiałem odprowadzić syna do szkoły, ale niestety trochę zaspaliśmy. Później szybko

zjedliśmy śniadanie i pobiegliśmy na autobus. Autobus niestety się spóźnił, więc byliśmy w szkole 30

minut później. Następnie spóźniłem się do pracy, a w dodatku zapomniałem zabrać telefon i portfel               

z domu. No i jestem strasznie głodny!

Anna: O rety, faktycznie pechowy dzień. A do jakiej szkoły chodzi twój syn?

Robert: Do szkoły podstawowej. Antek jest w drugiej klasie.

Anna: To  duży chłopak! Lubi się uczyć?

Robert: Nie za bardzo. Najbardziej lubi W-F.

Anna: Może zostanie sportowcem!

Robert: Możliwe. Sport to jego pasja. Wczoraj zapisałem go na dodatkowe zajęcia z karate.

Anna: To są zajęcia w jego szkole?

Robert: Nie, akurat karate jest w klubie niedaleko domu, ale w szkole chodzi na kółko akrobatyczne.

Anna: A te zajęcia z akrobatyki są płatne?

Robert: Nie, nie. Wszystkie dodatkowe koła w szkole są bezpłatne. Tylko zajęcia poza szkołą są płatne.

Anna: Super! Może zapiszę moją córkę też na kółko akrobatyczne. Od kilku dni opowiada, że chce zostać

akrobatką!

PYTANIA
a. Dlaczego Robert ma zły dzień?
b. Czy syn Roberta chodzi do szkoły? Jakiej?
c. Do której klasy chodzi syn Roberta?
d. Jaki jest ulubiony przedmiot Antka?
e. Czy Antek chodzi na dodatkowe zajęcia? Jakie?

LEKCJA 7. 
DODATKOWE ZAJĘCIA W SZKOLE

Z KIM SPĘDZIŁEŚ/SPĘDZIAŁAŚ WEEKEND?

CZY TWÓJ SYN CHODZI DO SZKOŁY?

Mój syn chodzi do żłobka.

do przedszkola.

do szkoły podstawowej.

do szkoły średniej.

 

2. Proszę połączyć słowa z ich opisem.

klasa

przedmiot

wychowawczyni

 zebranie rodziców

 świadectwo

sala gimnastyczna

 usprawiedliwienie

nieobecności

ocena

lekcja

przerwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Opracowanie: Monika Zekić 
29



3. Rzeczy do szkoły. Proszę podpisać obrazki.

1) plecak / tornister

2) obuwie na zmianę

3) worek na obuwie

4) piórnik

5) zeszyt

6) długopis

7) kredki

8) nożyczki

9) klej w sztyfcie

10) gumka

11) linijka

12) temperówka

13) farby 

14) koszulka na W-F

15) spodenki na W-F

16) śniadaniówka

17) bidon

18) plastelina

19) blok rysunkowy

20) flamastry

_____ _______________

_____ _______________

_____ _______________

_____ _______________

_____ _______________
4. Porozmawiajmy!

Czy Twoje dziecko chodzi do szkoły? Do której klasy?

Czy Twoje dziecko chodzi na dodatkowe zajęcia? Jakie?

Czy Ty lubiłeś/lubiłaś chodzić do szkoły?

Jakie były Twoje ulubione przedmioty?

Których przedmiotów nie lubiłeś/lubiłaś?

Czy miałeś/miałaś dobre oceny? Z których przedmiotów najlepsze?

Jakie jest Twoje najprzyjemniejsze wspomnienie ze szkoły?
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Imię Imię dziecka Klasa

   

   

   

   

6. Do której klasy chodzi Twoje dziecko?
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Mój syn/moja córka chodzi do pierwszej klasy.
drugiej klasy.
trzeciej klasy.

czwartej klasy.
piątek klasy.

szóstej klasy.
siódmej klasy.

ósmej klasy.

7. Proszę opisać plan lekcji swojego dziecka.

W poniedziałek o godzinie ósmej jest matematyka, później jest język polski i angielski. Lekcje kończą się o

trzynastej trzydzieści.

We wtorek______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

W środę _______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

W czwartek ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

W piątek _______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.

8. Proszę zapytać kolegów/koleżanki o imię ich dziecka oraz do której chodzi klasy.

A.

 

B.

 

C.

 

D.

5. Razem z nauczycielem spróbuj napisać koniugacje w czasie teraźniejszym.

C H O D Z I Ć

ja _________________
ty _________________
on ________________

my __________________
wy __________________
oni _________________

K O Ń C Z Y Ć

ja ________________
ty _______________
on _______________

my _________________
wy _________________
oni _________________

O KTÓREJ GODZINIE JEST MATEMATYKA?

Matematyka jest o ósmej trzydzieści (8:30).

Język polski zaczyna się o dziewiątej piętnaście (9:15).

Moja córka kończy lekcje o trzynastej (13:00).



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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___________

To jest dom jednorodzinny. Nie jest duży - ma tylko 60 metrów kwadratowych, ale jest bardzo wygodny.
Ma małe okna, drewniane drzwi i czerwony dach. Ma dwa piętra - parter i pierwsze piętro. Tylko na
parterze są pomieszczenia mieszkalne. Pierwsze piętro to strych, który jest składowiskiem różnych
niepotrzebnych rzeczy.

 Dom. Proszę przeczytać tekst i podpisać obrazki.1.

W domu jest duży salon. Z salonu są drzwi do kuchni, a z kuchni są drzwi do gabinetu. Z kuchni są też drzwi
do sypialni. Oprócz tego, z salonu można wejść do łazienki. Jest też mały przedpokój, z którego można wejść
do osobnej toalety oraz pokoju dziecka. W domu jest też garaż, ale tam nigdy nie parkuje żaden samochód.

sypialnia

LEKCJA 8.
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA.
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___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

___________



Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu?

Ile ma pokoi Twoje mieszkanie?

Jakie są pomieszczenia w Twoim domu?

Jakie meble są w kuchni?

Jakie meble są w salonie?

Które pomieszczenie najbardziej lubisz?

Co lubisz robić w mieszkaniu?

Mam mieszkanie jednopokojowe.

                                 dwupokojowe.

                                  trzypokojowe.

                              czteropokojowe.

2. Meble i wyposażenie. Proszę podpisać obrazki.

_____ _____ _____ __________

1) pralka
2) lustro
3) krzesło 
4) lampa
5) prysznic

3. Porozmawiajmy!

_____ _____ _____ __________

_____ _____ _____ __________

_____ _____ _____ __________

11) szafa
12) zlew
13) odkurzacz
14) biurko
15) komoda

16) ubikacja
17) łóżko
18) doniczka
19) wanna
20) lodówka

16) sofa
7) regał
8) dywan
9) kuchenka
10) stół

ILU POKOJOWE JEST TWOJE MIESZKANIE?
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Mam do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 45 m². Duży salon z aneksem kuchennym,

sypialnia oraz pokój dla dziecka. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze w bloku

czteropiętrowym. 

W pełni umeblowane. Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe.

Lokalizacja bardzo dobra - w pobliżu apteka, supermarket oraz węzeł komunikacyjny - tramwaj

6, 12, 9. 

Do wynajęcia od zaraz!

Cena wynajmu 1900 złotych plus czynsz do administracji 450 złotych. Dodatkowo płatność za

prąd (rozliczenie co dwa miesiące), gaz (rozliczenie co pół roku) oraz Internet.

Kaucja w wysokości 1900 złotych.

Kontakt: mieszkanie@dom.pl

Telefon: 777-825-111

4. Mieszkanie do wynajęcia. Proszę przeczytać ogłoszenie i odpowiedzieć na pytania.

5. Szukasz mieszkania do wynajęcia. Proszę napisać proste ogłoszenie.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

PYTANIA
a. Ilu pokojowe jest mieszkanie z ogłoszenia?
b. Na którym piętrze znajduje się mieszkanie?
c. Czy mieszkanie jest umeblowane?
d. Jakie są opłaty za mieszkanie?
e.Ile wynosi kaucja?

NA KTÓRYM PIĘTRZE MIESZKASZ?

Mieszkam...

na trzecim piętrze.

na drugim piętrze.

na pierwszym piętrze.

na parterze.
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6. Przydatne wyrażenia.

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA

Szukam mieszkania do wynajęcia.

Szukam dwupokojowego mieszkania do wynajęcia.

Gdzie znajduje się mieszkanie?

Jak daleko jest od przystanku autobusowego?

Jaki jest dojazd do mieszkania?

Czy w okolicy są sklepy spożywcze?

Czy w okolicy jest szkoła?

Jaki jest czynsz wynajmu?

Jakie są dodatkowe opłaty?

Ile wynosi czynsz do administracji?

Jakie są średnie rachunku za prąd/gaz?

Czy w mieszkaniu jest podłączona telewizja?

Czy akceptujecie zwierzęta?

Ile wynosi kaucja?

Na jaki czas możemy podpisać umowę?

Czy możemy podpisać umowę na 3 miesiące?

Jaki jest okres wypowiedzenia?

Czy jest możliwość dostawienia łóżka?

Czy mieszkanie jest umeblowane?

Czy kuchnia jest wyposażona?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Opracowanie: Monika Zekić 
36



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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2. Boli mnie głowa! Proszę dopasować opisy do obrazków.

 Części ciała. Proszę razem z nauczycielem opisać obrazek.1.

Boli mnie głowa.

Boli mnie gardło.

Mam katar. 

Mam wysoką gorączkę.

Jest mi niedobrze.

1.

2.

3.

4.

5.

LEKCJA 9.
U LEKARZA

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Boli mnie (kto, co?)  głowa.
                                   gardło.
                                   brzuch.

JESTEM CHORY/CHORA.

Mam kogo, (co?) katar.
                             kaszel.
                 temperaturę.
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1) leki przeciwbólowe 

2) tabletki do ssania

na gardło

3) syrop na kaszel 

4) antybiotyki

5) probiotyki

6) bandaż

7) plaster

8) zastrzyk

9) czopki

10) witaminy

_____ _____ _____ _____ _____

3. Leki. Proszę podpisać ilustracje. 

4. U lekarza. Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.

Anna: Dzień dobry, Panie Doktorze!

Lekarz: Dzień dobry! W czym mogę pomóc?

Anna: Moja córka od wczoraj ma wysoką temperaturę i katar.

Lekarz: A czy ma kaszel?

Anna: Nie, kaszlu nie ma.

Lekarz: A czy ma apetyt?

Anna: Nie za bardzo. Mówiła, że boli ją trochę brzuch.

Lekarz: No dobrze. Proszę rozebrać córkę i za moment ją osłucham.

Córka gotowa do badania.

Lekarz: Proszę teraz wdech i wydech. Bardzo dobrze. Płuca czyste. A teraz sprawdzimy gardło. Proszę

powiedzieć ,,Aaa".

Córka: Aaa!

Lekarz: O, gardło jest bardzo zaczerwienione. To angina. Przepiszę córce antybiotyki. Córka musi teraz

dużo odpoczywać i pić płynów.

Matka: Dobrze. A czy musimy przyjść na kontrolę?

Lekarz: Jeśli nie poprawi się w ciągu tygodnia, to proszę wtedy przyjść. Jeśli będzie lepiej, to nie trzeba

przychodzić. Czy potrzebuje Pani zwolnienia z pracy?

Matka: Tak, poproszę. 

Lekarz: Tutaj zwolnienie z pracy i recepta na antybiotyk.

Matka: Dziękuję!

Lekarz: Proszę.

_____ _____ _____ _____ _____

PYTANIA
a. Czy córka Anny ma niską temperaturę?
b. Jakie inne objawy wymienia Anna?
c. Jakie jest gardło córki Anny?
d. Jaką diagnozę stawia lekarz?
e. Jakie leki przypisuje lekarz?
f. Czy Anna musi iść do pracy?
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5. Razem z nauczycielem porozmawiajcie o różnych specjalistach.

Internista Kardiolog Ortopeda Chirurg Ginekolog

Psychiatra Endokrynolog Alergolog Laryngolog Pediatra

6. Proszę omówić poniższe choroby oraz dopasować do specjalisty.

zapalenie gardła
zapalenie zatok
zapalenia płuc

angina
grypa

przeziębienie
ospa

różyczka

alergia pokarmowa
anemia

zapalenie ucha
złamanie nogi

skręcenie kostki
torbiel jajników
nowotwór skóry

astygmatyzm

7. Proszę z koleżanką/kolegą z grupy przygotować dialog ,,U lekarza".

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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8. Przydatne wyrażenia.

U LEKARZA

Chciałabym umówić się na wizytę do Doktora Kowalskiego.
Czy jest dostępny termin we wtorek rano?
Moja córka/syn ma gorączkę.

Moja córka wymiotowała cały dzień.
Mój syn ma zawroty głowy.
Jak długo córka ma takie objawy?
Córka ma objawy od 3 dni.
Kiedy ostatni raz córka chorowała?
Czy córka/syn przyjmuje leki? Jakie?
Syn przyjmuje leki na alergię.
Proszę, recepta na antybiotyk.
Receptę może Pani zrealizować w aptece.
Czy dziecko było szczepione na ospę?
Chciałabym zapisać dziecko na szczepienie przeciwko ospie.
Czy to szczepienie jest płatne?
Chciałabym umówić się na wizytę kontrolną. 
Niestety Doktor Kowalski nie ma wolnych terminów.
Czy mogę umówić się do innego lekarza?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

                           mokry kaszel.
                           suchy kaszel. 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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