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Lekcja_01
KOMUNIKACJA                                                                S£OWNICTWO                                                        GRAMATYKA                
przedstawianie siebie i innych
wyra¿anie preferencji

wygl¹d, charakter 
zainteresowania, stan cywilny

narzêdnik

nowe s³owa

w³asny, przeprowadziæ wywiad, agent ubezpieczeniowy, zanieœæ, zaznaczyæ, p³eæ, 
znaki szczególne, owsianka, smycz, sterta
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Æwiczenie 1
Proszê dopasowaæ podane frazy do schematu, a nastêpnie
dopisaæ jak najwiêcej s³ów i zwrotów do poszczególnych
kategorii.

STAN CYWILNY

RODZINA

MARZENIA

ZAINTERESOWANIA

CHARAKTER

zalety: wady:

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

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

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

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

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

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

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

spontaniczny

WYGL¥D

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

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

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

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

wzrost:                     sylwetka:

oczy:                         w³osy:

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

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

CZAS WOLNYPRACA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

spontaniczny    | Czym siê zajmujesz? | chuda | zamê¿na | owalna twarz | Z zawodu jestem… |
d³ugie i proste | niepunktualna | Twoja najwiêksza pasja? | zgrabna | œredniego wzrostu |
systematyczny | o podró¿y dooko³a œwiata | nadwaga | jedynak | ¿eglarstwem | szatyn |
Noszê okulary. | jako t³umacz | kompletnie ³ysy | nerwowy | broda | o w³asnym domu | 
Czy masz rodzeñstwo? | piwne | bezdzietny | ciemne z grzywk¹ | cierpliwa | zielone | 
Jestem emerytem. | Czytam krymina³y. | Lubiê chodziæ po górach.   |

v

v 

201A1

Lubiê chodziæ 
po górach.
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Æwiczenie 2
Proszê przeprowadziæ wywiad z wybran¹ osob¹ z grupy, 
zebraæ o niej jak najwiêcej informacji, 
a nastêpnie przedstawiæ j¹ na forum klasowym.

Æwiczenie 3
Proszê siê zaprezentowaæ wed³ug schematu
z æwiczenia 1.
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Æwiczenie 4
Proszê pos³uchaæ tekstów, a nastêpnie uzupe³niæ tabelê. 

201A2 201A3

201A4

01_

ANGELA
KIM JEST?

JAKI/JAKA
JEST?

CZYM SIÊ
INTERESUJE?

CO LUbI?

KOGO LUb
CZEGO NIE

LUbI?

O CZYM 
MARZY?

narodowoœæ
zawód

wygl¹d
charakter

MAMI JAVIER TOM UWE

bigosu

 siedem _7



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

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

po .........................

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

.................... lewej

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

na œrodku

na .........................

na .........................

w prawym 
dolnym rogu

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

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

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

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

Æwiczenie 5
Gdzie kto jest i jak 
wygl¹da?

Æwiczenie 6

Æwiczenie 7

Proszê uzupe³niæ tekst.

Proszê podkreœliæ poprawne formy w tekœcie.
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Mami mieszka ....................... polskiej rodziny. Jest bardzo zadowolona, ....................... pañstwo Maj 
s¹ bardzo sympatyczni, a ............................ jest du¿e, wygodne i ³adnie umeblowane. Pani Joanna 
z ......................... jest ekonomistk¹, ale teraz g³ównie prowadzi dom, a pracuje tylko na zlecenia. 
Pan Grzegorz, jej ............, pracuje ....................... informatyk – programista. Maj¹ dwoje ....................
– Karola i Karolinê, które ................. bliŸniakami i maj¹ po 18 ................ . Jest jeszcze pies, ale 
Mami trochê siê .................. boi.

Jestem Angela Brown, jestem Angielka / Angielk¹, ale mam te¿ polskie korzenie. Mój dziadek 
by³ Polakiem / polski, moja matka œwietnie mówi po / w polsku. Mam 28 lat / lata. Jestem wysoka 
i szczup³a / szczup³¹, mam d³ugie jasne w³osy i niebieskie oczy. Kiedy by³am ma³a, mia³am piegi 
ani / i rude loki. Jestem rozwiedziona, ale / lub nie lubiê tego s³owa, „wolna” brzmi o wiele 
lepszy / lepiej. Interesujê siê literaturê / literatur¹ i wspó³czesnym kinem. Co jeszcze? Lubiê kot / koty, nie 
przepadam za bigos / bigosem. Marzê na / o dalekich podró¿ach. Mój charakter? Jestem zdecydowana 
i pewna siebie / siê. Czasem zbyt pewna, to chyba wada.

m¹¿

górze
201A5

201A6

201A7

_01
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B      DANE PERSONALNE

Æwiczenie 1
W grupie jest nowa kole¿anka. Proszê uzupe³niæ dialog.

Æwiczenie 2
Jesteœ agentem ubezpieczeniowym, 
wype³niasz ankietê personaln¹ nowej 
klientki. Proszê uzupe³niæ dialog. 

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ. 

         STAN CYWILNY  

               kobieta
  panna
¿onaty                
  rozwiedziona
               wdowa 
wolny  
              

Student:           .......................................................
Studentka:       Elena.
Student:           .......................................................
Studentka:       Jestem z Hiszpanii.
Student:           ........................................................
Studentka:       W Granadzie, to najpiêkniejsze
           miasto w Andaluzji.
Student:           ........................................................
Studentka:       Uczê siê polskiego, bo teraz przez     
                      pó³łroku bêdê studiowaæ 
                      w Krakowie, w ramach programu  
                      Erasmus.
Student:           ........................................................
Studentka:       Studiujê Stosunki Miêdzynarodowe.
Student:           ........................................................
Studentka:       Filmem, muzyk¹ flamenco 
          i oczywiœcie polityk¹.
Student:           ........................................................
Studentka:       Uwielbiam czytaæ i tañczyæ.
Student:           ........................................................
Studentka:       Polskie pierogi i paellê.
Student:           ........................................................
Studentka:       Zup. A, i nie cierpiê t³ustego miêsa.
Student:           .......................................................
Studentka:       Tak, starszego brata i m³odsz¹ł
           siostrê.

Agent:        ......................................................
Klientka:       Katarzyna Lisiecka.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Mam 27 lat.
Agent:        ......................................................
Klientka:      W Krakowie, przy ulicy Norwida 7.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Komórka 601 34 25 18, 
        a stacjonarny 12 424 71 52.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Jestem nauczycielk¹.
Agent:        ......................................................
Klientka:       W szkole podstawowej.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Jestem mê¿atk¹.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Nie, nie mam.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, je¿d¿ê na nartach i gram 
        w koszykówkê.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Nie, nie mam problemów 
                   ze zdrowiem.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, oko³o pó³ paczki dziennie.
Agent:        ......................................................
Klientka:       Tak, mam prawo jazdy, ale rzadko 
        prowadzê samochód.

Æwiczenie 3
Co pasuje?

1.    wdowiec:
           jest po rozwodzie  
            jest w separacji 
            jego ¿ona
            ju¿ nie ¿yje

2.    rodzeñstwo:
           urodziny 
            brat lub siostra  
            ojciec i matka

3.    kawaler:
            jest arystokrat¹ą 
            mieszka w kawalerce 
            nie ma ¿ony

ą

4.    bliŸniak:
           osoba bliska 
            osoba identyczna
            ma rodzeñstwo urodzone 
            w tym samym dniu

5.    jedynak:
            nie ma brata ani siostry     
            ma rodzeñstwo    
            nie ma ¿ony

6.    panna:
           ¿ona pana  
            m³oda pani
            nie ma mê¿a

       

v

Jak masz na imiê?
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C

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

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

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

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

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

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

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

.......................................... / ..............................

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

Æwiczenie 5
Pani Maj musi wype³niæ 
wniosek paszportowy, 
proszê uzupe³niæ formularz.

Æwiczenie 6
Proszê przygotowaæ analogiczny formularz dla siebie.

   S£OWO ZA S£OWO

Mami:  Karol, czy móg³byœ mi pomóc wype³niæ ten formularz?
Karol:       A co to jest?
Mami:  To dokument, który muszê zanieœæ na uniwersytet.
Karol:   Aha, i co tam jest trudnego?
Mami:  Nie wiem na przyk³ad, co to znaczy p³eæ. Co tu powinnam zaznaczyæ?
Karol:  K – jak kobieta, bo M to mê¿czyzna. Rozumiesz?
Mami:  OK. A to? Nazwisko panieñskie…
Karol:        Tu nic nie piszesz, bo nie jesteœ mê¿atk¹ i Takada to twoje pierwsze nazwisko. 
Mami:  A miejsce sta³ego zamieszkania?
Karol:   To twój adres, ale nie tu w Krakowie, tylko w Japonii. Jeszcze coœ?
Mami:       Chwileczkê, narodowoœæ rozumiem, a obywatelstwo?
Karol:        Piszesz „japoñskie”. Jeœli kiedyœ wyjdziesz za m¹¿ za Polaka, to bêdziesz mog³a 
                 mieæ polskie obywatelstwo i polski paszport.
Mami:        Karol, nie ¿artuj ze mnie!     

 

DI
AL

OG
_1

Joanna Urszula 
polskie                  
nie ma    
12.05.1968 Gdañsk 
Piotr, Halina byrska 
164    
piwne                                    
Maj                        
68051201323    
ulica Spokojna 12/3 
31-315 Kraków    
Soko³owska                                              

Nienawidzę owsianki!    Kocham muzykę!    Nie cierpię szkoły!
Nie znoszę aroganckich ludzi!  Przepadam za polską kuchnią!
Lubię sport.    Nie lubię bigosu!     Uwielbiam pierogi!   
Bardzo lubię filmy Wajdy!    Nie przepadam za lodami.  

Æwiczenie 2
Proszê uporz¹dkowaæ czasowniki.

przyczyna                               nie cierpieæ
bie¿¹cy                                   kierowaæą
nie znosiæą                     interesowaæ siê 
przepadaæ za                     powód    
prowadziæą                     bardzo lubiæą 
pasjonowaæ siêą                    aktualny  

Æwiczenie 1
Co pasuje?

v

v
nie cierpiê 

pobytu = zamieszkania

rodowe = panieñskie
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201B6

201C1

201C2

_01

Maj

JMaj
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Mami:  Karol, czy móg³byœ mi pomóc wype³niæ ten formularz?
Karol:       A co to jest?
Mami:  To dokument, który muszê zanieœæ na uniwersytet.
Karol:   Aha, i co tam jest trudnego?
Mami:  Nie wiem na przyk³ad, co to znaczy p³eæ. Co tu powinnam zaznaczyæ?
Karol:  K – jak kobieta, bo M to mê¿czyzna. Rozumiesz?
Mami:  OK. A to? Nazwisko panieñskie…
Karol:        Tu nic nie piszesz, bo nie jesteœ mê¿atk¹ i Takada to twoje pierwsze nazwisko. 
Mami:  A miejsce sta³ego zamieszkania?
Karol:   To twój adres, ale nie tu w Krakowie, tylko w Japonii. Jeszcze coœ?
Mami:       Chwileczkê, narodowoœæ rozumiem, a obywatelstwo?
Karol:        Piszesz „japoñskie”. Jeœli kiedyœ wyjdziesz za m¹¿ za Polaka, to bêdziesz mog³a 
                 mieæ polskie obywatelstwo i polski paszport.
Mami:        Karol, nie ¿artuj ze mnie!     

 

ZAJMOWAÆćSIÊ
        + NARZÊDNIKĘ

KIEROWAÆć
+ NARZÊDNIK

OPIEKOWAÆćSIÊć
+ NARZÊDNIK

PROWADZIÆ
+ BIERNIK

 projektem
finansami

firm¹ą
projektem

 samochodem

ruchem ulicznym

dziecko za rêkê

firmê

dom

samochód
psa na smyczy

Æwiczenie 3
Proszê przyjrzeæ siê powy¿szym schematom, 
a nastêpnie zaznaczyæ, co nie pasuje. 

1.    kierowaæ
            sklepem
             pacjentami  
             przychodni¹

2.    zajmowaæ siê
            ogrodem
             podró¿¹  
             reklam¹

3.    opiekowaæ siê
            wakacjami 
             zwierzêtami
             bezdomnymi

4.    prowadziæ
             dyskusjê
             autobus
             reklamê

       

domem

domem
ogrodem

psem

psem

dzieæmi

dzieæmi

pacjentami

pacjentami

1.     Od roku Piotr ......................... t¹ firm¹, choæ
       oficjalnie szefem jest jego ojciec.
2.     Kiedy by³am na urlopie, s¹siad ..............................  
       moim kotem.
3.     W naszej firmie pan Nowacki .................................
       marketingiem.
4.     Moja mama œwietnie potrafi ................................... 
       dom, ale nie umie ..................................................... 
       samochodu.
5.     Kto wczoraj ................................................... autem 
       w momencie kolizji?
6.     Czym pan .............................. na co dzieñ?
7.     Ewa ..................................... chor¹ babci¹.
8.     Kto bêdzie jutro .............................. zebranie?

Æwiczenie 4
ProszêĘuzupe³niæ.

Æwiczenie 5
ProszêĘuzupe³niæ.

marzyæ, radziæ sobie, zajmowaæ siê, nie cierpieæ, kierowaæ, prowadziæ   , biznesmen, przepadaæ za

Kolej na mnie? A zatem: Uwe Stein, .......................... z Niemiec, a konkretnie z Berlina. 
Od roku pracujê i mieszkam w Polsce. ........................ w³asn¹ firmê, która ..........................
dystrybucj¹ produktów farmaceutycznych. Teraz intensywnie uczê siê polskiego. To doœæ 
trudne ....................... firm¹ i jednoczeœnie spêdzaæ kilka godzin w szkole, ale ......................... 
nieŸle. Pewnie dlatego, ¿e jestem bardzo zdyscyplinowany i systematyczny. Jeœli chodzi 
o wygl¹d, to jestem raczej wysoki, dobrze zbudowany, mam jasne w³osy i niebieskie 
oczy. Zainteresowania? Typowe – sport, kino. Lubiê jeŸdziæ na nartach. .......................... 
polskim jedzeniem. .................................... gadatliwych kobiet. ............................... o tym, 
¿eby wiêcej czasu spêdzaæ z moj¹ rodzin¹, czyli ¿on¹ i dwójk¹ dzieci.

v
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D

PRZYIMKI
    .....................
    .....................  
    ..................... 
    ........  / .........  
    .....................  
    .....................
    ..................... 

KIM?
    Polakiem
    matk¹
    dzieckiem
    s¹siadem
    przyjació³k¹
    ch³opcem
    ...........................

CZYM?
    rowerem
    taksówk¹
    d³ugopisem
    no¿em
    szamponem
    .....................................
    .....................................
    ..................................
    ..................................

   NARZÊDNIK

CZASOWNIKI
    cieszyæ siê
    martwiæ siê
    zmêczyæ siê
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................

JAK?
    piechot¹
    jednym ruchem
    bystrym okiem
    ............................
    ............................

       z → ...................., ...................., ......................
     ze → ...................., ...................., ......................
     za → ...................., .................... 
poza → .................... 

1.    .................. wróci³aœ z dworca? Piechot¹.
2.     .................. chcesz kawê? Z mlekiem i cukrem.
3.     .................. ona siê interesuje? Paw³em.
4.     Czy wiesz, .................................... stoisz? 
       Przed pomnikiem Chopina.
5.     .................. tu wszed³eœ? Normalnie, drzwiami.
6.     .................. rozmawia³eœ przez telefon? Z Alicj¹.
7.     .................. by³aœ nad Ba³tykiem? Latem.
8.     .................. siê martwisz? 
       Wczorajszym egzaminem.
9.       .................. powinnam iœæ na dworzec? T¹ ulic¹.
10.     .................. jeŸdzisz do pracy? Autobusem.
11.     .................. szed³ Javier? Szybkim krokiem.
12.     .................. kroisz chleb? Ostrym no¿em.
13.     .................. dzieci wróc¹ ze szko³y? 
       Wczesnym popo³udniem.

Æwiczenie 3
ProszêĘuzupe³niæ pytania.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ na podstawie tekstu, a nastêpnie 
wyjaœniæ znaczenie tych wyra¿eñ przyimkowych.

Æwiczenie 1
Proszê przyporz¹dkowaæ zaznaczone s³owa do schematu.

z ulg¹

Jak
Z czym

stresowaæ siê

ze

201D1

201D2

201D3

Javier wraca³ do domu póŸnym wieczorem. Szed³ w¹sk¹ i doœæ 
ciemn¹ ulic¹. Nie czu³ siê tu zbyt pewnie, wiêc maszerowa³ 
szybkim krokiem. Nagle us³ysza³ za plecami dziwny ha³as. Obejrza³ 
siê, ale nie by³o nikogo. Pod drzewem coœ ma³ego poruszy³o siê 
miêdzy stertami jesiennych liœci. „Uff, to tylko kot, nie ma siê czym 
stresowaæ.” –  pomyœla³ Javier z ulg¹. Chcia³ iœæ dalej, ale zwierzak ju¿ sta³ przed nim i miaucza³ 
¿a³oœnie. „Aha, nie masz domu. I nikt siê tob¹ nie interesuje, co? Oho, ktoœ ciê skaleczy³ nad 
prawym okiem, niedobrze.” Brudny i strasznie chudy kotek patrzy³ na Javiera z ufnoœci¹.
 „Rozumiem, chcia³byœ iœæ ze mn¹, ale nie mogê ciê wzi¹æ. Jestem artyst¹, nie umiem zajmowaæ 
siê kotami.” – powiedzia³ zdecydowanie Javier i poszed³ dalej. Kociak nie przej¹³ siê wcale t¹ 
odmow¹, tylko pobieg³ za nim. Przed domem Javier stwierdzi³ z rezygnacj¹ – „Chyba mam kota.” 
Pocz¹tkowo ba³ siê dotkn¹æ zwierzaka, ¿eby nie zaraziæ siê jak¹œ chorob¹, ale potem machn¹³ 
rêk¹ na wszystko i wzi¹³ go ze sob¹. W domu umy³ kotka ciep³¹ wod¹, wysuszy³ rêcznikiem 
i nakarmi³ mlekiem. „Kto bêdzie opiekowaæ siê tym kociakiem? Ja nie umiem radziæ sobie ze 
zwierzêtami. W dodatku ci¹gle jestem poza domem. Jednym s³owem – mam problem.”

KIEDY?
    wiosn¹
    latem
    jesieni¹
    zim¹
    noc¹
    ca³ymi dniami 
    wczesnym popo³udniem
    ...........................................

KTÓRÊDY?
    korytarzem
    schodami
    drog¹
    autostrad¹
    ulic¹ D³ug¹
    przejœciem podziemnym
    ...........................................

_01
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Go³êbie lata³y .................. naszymi g³owami.1. 

Nie mo¿esz ca³ymi dniami siedzieæ 2. 

        ..................  telewizorem.
Uwielbiam pizzê ..................  szpinakiem.3. 

Uwe czêsto jest ..................  domem, 4. 

        w zwi¹zku z wyjazdami firmowymi.
Angela siedzia³a ..................  Karolin¹ a Tomem.5. 

Pies œpi ..................  sto³em.6. 

Poproszê colê ..................  lodem.7. 

Przepraszam, ale ja by³am pierwsza, 8. 

        a pan sta³ ..................  mn¹!

 

Æwiczenie 3
Proszê u³o¿yæ historyjkê, u¿ywaj¹c nastêpuj¹cych wyra¿eñ. 

Æwiczenie 1
Proszê po³¹czyæ przeciwieñstwa.

Æwiczenie 2
Proszê uzupe³niæ.

E  POWTÓRZENIE

Angela ............................... katarem. 1. (martwi³a siê / zarazi³a siê / przejmowa³a siê)

Uwe ................................. du¿¹ firm¹. 2. (radzi sobie / kieruje / prowadzi)

Mami .................................. malarstwem. 3. (opiekuje siê / pasjonuje siê / przejmuje siê)

Tom zawodowo .............................. histori¹. 4. (stresuje siê / cieszy siê / zajmuje siê)

Javier napisa³ zadanie ............................. przyk³adem. 5. (w porównaniu z / w zwi¹zku z / zgodnie z)

................................. tym pisaniem, muszê odpocz¹æ. 6. (bawi³em siê / martwi³em siê / zmêczy³em siê)

Dlaczego czeszesz siê ..............................................?1. 

Nie zd¹¿y³ na tramwaj i musia³ iœæ ........................ .2. 

Wszystko mnie boli, nie mogê ruszyæ ani           3. 

        ..................................., ani ......................................... .
Czy Angela ucieszy siê ............................................?4. 

Kto zajmuje siê .........................................................?5. 

Czemu piszesz ..........................................................?6. 

Czy móg³byœ posmarowaæ chleb ...........................?7. 

Andrzej pasjonuje siê .............................................. .8. 

Nie stresuj siê ...........................................................!9. 

zaleta                            mê¿atka    
nie cierpieæ              nieœmia³y    
wolna                            rezultat    
pewny siebie              niezdyscyplinowany    
przyczyna              martwiæ siê     
zorganizowany              przepadaæ za    
nie przejmowaæ siê       wada  

Czy moglibyœmy pojechaæ z ................... 1. (wy)?
Czy pójdziesz ze ................ 2. (ja) do kina?
Nie warto z ................. 3. (oni) rozmawiaæ. 

        I tak siê nie zgodz¹.
Nie powinnaœ siê ................. 4. (ona) przejmowaæ!
Mo¿esz spotkaæ siê z ................. 5. (my) w weekend?
Nie pójdê ani z .................6.  (ty), ani z ................. (on)!
Przyszli wszyscy poza .................7.  (one).
Co za dziecko! Nikt sobie z ................. 8. (ono) nie    

 radzi.

z ulg¹, zmêczyæ siê, przejmowaæ siê, z rezygnacj¹, radziæ 
sobie, cieszyæ siê, piechot¹, jednym s³owem, poza miastem

 
dzieci, rêka, noga, ta wiadomoœæ, piechota, 
wspó³czesny teatr, cudze problemy, 
moja szczotka   , mas³o, mój d³ugopis  

 
 
z, ze, pod, nad   , przed, za, miêdzy, poza  
  

Æwiczenie 4
Co pasuje?

Æwiczenie 5
Proszê uzupe³niæ.

Æwiczenie 6
Proszê uzupe³niæ.

zarazi³a siê 

moj¹ szczotk¹ 

nad

wami

v
v

Nie znoszê
kataru!
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