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L E K C J A  2

I. 1. To jest lampa.
2. To jest pani Ewa.
3. Co to jest? To jest długopis.
4. Kto to jest? To jest pan Piotr.
5. Kto to jest? To jest Ania.
6. To jest pani Ewa.
7. Czy to jest gazeta?
8. Kto to jest? To jest Wojtek.
9. Co to jest? To jest okno.

10. To jest książka.

II. 1. Tak, to jest lampa.
2. Nie, to nie jest Puma. To jest pan Piotr.
3. Nie, to nie jest gazeta. To jest książka.
4. Tak, to jest Ania.
5. Tak, to jest pani Zosia.

III. 1. Czy to jest gazeta?
2. Czy to jest stół?
3. Czy to jest pan Piotr?
4. Czy to jest długopis?
5. Czy to jest książka?

IV. Przepraszam
Dzień dobry
Dziękuję – Proszę
Do widzenia
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L E K C J A  3

I. 1. On mówi po niemiecku.
2. On mówi po polsku.
3. On mówi po rosyjsku.
4. On mówi po angielsku.

II. 1. Ona jest Polką.
2. Oni są Niemcami.
3. Jan jest Polakiem.
4. Olga jest Rosjanką.
5. Peter jest Anglikiem.
6. Olaf jest Szwedem.
7. Luis jest Hiszpanem.
8. Tomasz jest Czechem.
9. Jan i Janina są Polakami.

10. Zosia i Basia są Polkami.

III. 1. Ona nazywa się Schmidt.
2. Ona ma na imię Kasia.
3. Jak (ty) się nazywasz?
4. Nazywam się Kociołek.
5. Mam na imię Basia.
6. Czy ty nazywasz się Orłowski?
7. Oni nazywają się Kowalscy.
8. Mam na imię Ewa.
9. Czy wy nazywacie się Brzęczykowie?

10. Jak (ty) masz na imię?
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IV. (Ona) ma na imię Jeanne. Nazywa się Chapeau.
(Ona) jest Francuzką.
(On) ma na imię Hans. Nazywa się Schmidt.
(On) jest Niemcem.
(On) ma na imię John. Nazywa się Smith.
(On) jest Anglikiem/Amerykaninem.
(On) ma na imię Stefan. Nazywa się Paprocki.
(On) jest Polakiem.
(Ona) ma na imię Swietłana. Nazywa się Pietrowna Pugaczowa.
(Ona) jest Rosjanką.

L E K C J A  4

I. 1. Andrzej jest fryzjerem.
2. Kasia jest nauczycielką.
3. Paweł jest pisarzem.
4. Romek jest policjantem.
5. Antonina jest aktorką.

II. 1. Pan Kowalski jest nauczycielem.
2. Andrzej jest uczniem.
3. Barbara jest aktorką.
4. Pan Zdzisław jest kelnerem.
5. Pan Karol jest policjantem.
6. Aneta jest uczennicą.
7. Łukasz jest lekarzem.
8. Ona jest Amerykanką.
9. On jest aktorem.

10. Romek (On) jest dyrektorem.
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III. 1. On jest policjantem.
2. On jest fryzjerem.
3. On jest aktorem.

IV. Ona jest emerytką.
On jest studentem.
On jest uczniem.
On jest lekarzem okulistą.
Ona jest dziennikarką.

L E K C J A  5

I. 1. Ta książka jest nowa.
2. Ten długopis jest niebieski.
3. To okno jest duże.
4. Ta lampa jest duża.
5. Ten kwiatek jest ładny.
6. Ten stół jest brązowy.
7. Ta filiżanka jest zielona.
8. Ten portfel jest tani.
9. Ta piłka jest biała.

10. To pióro jest czarne.

II. czerwony długopis
czerwona piłka
mały kwiatek
mała filiżanka
duże okno
duży stół
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drogi portfel
droga torebka
zielona trawa
zielona lampa
brązowe krzesło
brązowa torebka

III. 1. Ten długopis jest zielony.
2. Jakie jest to okno?
3. To jest duża piłka.
4. Tamta gazeta jest nowa.
5. Ta filiżanka jest zielona, a ta filiżanka jest niebieska.  

(Ta filiżanka jest niebieska, a ta filiżanka jest zielona.)

IV. Słońce jest żółte.
Trawa jest zielona.
Niebo jest niebieskie.

L E K C J A  6

I. 1. My mamy ładną lampę.
2. Ta pani ma nową torebkę.
3. Czy macie duży parasol?
4. Mam stare pióro.
5. Andrzej ma brązowy portfel.
6. Oni mają nową gazetę.
7. Czy masz klucz?
8. Mam chusteczkę.
9. One mają ładny dom.

10. Ona ma książkę.
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II. 1. Państwo Orłowscy mają białego psa.
2. Michał ma starą książkę.
3. Ania ma kolorową piłkę.
4. Pani Zosia ma duży telewizor.
5. Czy macie nową kasetę?
6. Pan Piotr ma czarny parasol.
7. Wojtek ma dużego pająka.
8. Pani Zosia ma kolorową parasolkę.
9. Ania ma ładne pióro.

10. Czy oni mają ładny dom?

L E K C J A  7

I. 1. Państwo Orłowscy odpoczywają.
2. Co teraz robicie?
3. Czy rozumiesz to zdanie?
4. Nie, nie rozumiem.
5. Pani Zosia czyta książkę.
6. Grzegorz ogląda gazetę.
7. Wojtek bawi się.
8. Czy sprzątają teraz dom?
9. Pani Ewa i pan Piotr siedzą i milczą.

10. Otwieramy teraz okno.

III. 1. Pan Piotr ogląda dobry film.
2. Pani Ewa sprząta pokój.
3. Pan Piotr otwiera okno.
4. Ania ma dużego psa.
5. Pani Zosia ma nową parasolkę.
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6. Wojtek ogląda pająka.
7. Pani Ewa otwiera torebkę.
8. Andrzej robi ćwiczenia.
9. Irena czyta nową gazetę.

10. Pan Orłowski ma białego kota.

L E K C J A  8

I. 1. Pani Zosia czyta gazetę.
2. Pan Piotr wyrzuca śmieci.
3. Oni często sprzątają pokój.
4. Czy często odpoczywacie?
5. Codziennie gotuję obiad.
6. Czy często rozmawiasz z rodziną?
7. Pani Ewa myje okno.
8. Pani Zosia czeka na Anię.
9. Czy oni teraz pracują?

10. Czy ty codziennie pracujesz?

II. gotować – obiad
czytać – gazetę
sprzątać – pokój
myć – filiżankę
robić – zadanie
wyrzucać – śmieci
czesać – psa
otwierać – okno
rozumieć – zadanie
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III. 1. Czy masz portfel?
2. Jak nazywa się ta pani?
3. Ta torebka jest bardzo ładna.
4. On jest lekarzem.
5. Rzadko odpoczywam.
6. Państwo Kowalscy mają piękny dom.
7. Lubię spacerować z psem.
8. Dlaczego siedzisz i nic nie robisz?
9. Jaka jest ta książka?

10. Ten komputer jest bardzo drogi.

L E K C J A  9

I. 1. On go myje.
2. Ona codziennie go czesze.
3. Ona je myje.
4. On ją kocha.
5. Ona go zna.
6. Ona ją widzi.
7. On ich lubi.
8. On je zna.
9. On nas widzi.

10. Ona dobrze ich zna.

II. wesoły – smutny
leniwy – pracowity
niesympatyczny – sympatyczny
miły – niemiły
niegrzeczny – grzeczny
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jasny – ciemny
wysoki – niski
brzydki – ładny
mały – duży
tani – drogi

III. 1. Pan Piotr jest dobrym lekarzem.
2. Michał jest zdolnym studentem.
3. Wojtek czasami jest niegrzecznym chłopcem.
4. Pani Ewa jest dobrą dziennikarką.
5. Ania jest bardzo miłym dzieckiem.

IV. 1. Kogo lubi Wojtek?/Kto lubi tego nauczyciela?
2. Co lubi Ania?/ Kto lubi mleko?
3. Co robi Michał?/ Kto robi zadanie?
4. Co sprząta Tomek?/ Co robi Tomek?/ Kto sprząta pokój?
5. Kogo zna pani Irena?/ Kto zna pana Stefana?
6. Kogo widzi Wojtek?/ Kto widzi Pumę?
7. Kogo kocha pani Ewa?/ Kto kocha Piotra?
8. Co lubi pani Zosia?/ Kto lubi ciasto?
9. Co lubi pani Ewa?/ Kto lubi czarną kawę?

10. Kogo znasz?

L E K C J A  1 0

I. 1. Pan Piotr nosi dżinsy.
2. Pani Ewa często nosi brązową spódnicę.
3. Wojtek często prosi o czekoladę.
4. Dlaczego prosisz nas o pomoc?
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5. Ania ubrana jest w czerwoną sukienkę.
6. Mam czarny płaszcz.
7. Michał nosi zawsze kolorową koszulę.
8. Wojtek nosi jasny sweter.
9. Ania lubi nosić czerwoną bluzkę.

10. Dzisiaj pani Zosia jest ubrana w długą suknię.

II. 1. Co lubi nosić Ania?
2. Kogo znasz?
3. Co lubisz?
4. Jaka jest ta bluzka?
5. Kto lubi czarne dżinsy?
6. Kogo Wojtek bardzo lubi?
7. Jaki jest pan Piotr?
8. Co ma pani Ewa?
9. Jaki jest ten komputer?

10. Jakie jest to dziecko?

III. 1. Ona nie jest brzydką dziewczyną.
2. Paweł jest dobrym człowiekiem.
3. Czy Wojtek jest szczupłym chłopcem?
4. Anna jest wysoką, ładna kobietą.
5. Marcin jest przystojnym mężczyzną.

IV. 1. Ona ma na sobie jasny płaszcz.
2. On dobrze mówi po francusku.
3. Mam na imię Monika.
4. Zawsze spaceruję z psem.
5. Ta kobieta ubrana jest w zieloną sukienkę.
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L E K C J A  1 1

I. 1. Jedziemy do miasta.
2. Oni idą do pracy.
3. Michał zawsze jedzie na uniwersytet rowerem.
4. Pan Piotr wraca ze szpitala samochodem.
5. Wojtek idzie do szkoły.
6. Wracam z biura.
7. Jutro jadę pociągiem do Krakowa.
8. Teraz idę do parku.
9. Wojtek wraca do domu.

10. Pani Zosia idzie do pani Ireny.

II. 1. Dzisiaj jadę do Gdańska.
2. Wojtek idzie do szkoły.
3. Idziemy do kina.
4. Czy dzisiaj idziecie do teatru?
5. Państwo Orłowscy jadą na wakacje.
6. Dlaczego nie idziesz do pracy?
7. Jedziemy tramwajem.
8. Czy jedziecie do pana Pawła?
9. Pani Ewa idzie do pracy samochodem.

10. Idę z koleżanką do kina.

L E K C J A  1 2

I. 1. Tu nie ma krzesła.
2. Tutaj nie ma długopisu.
3. Tutaj nie ma lekarza.
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4. Tutaj nie ma psa.
5. Tu nie ma restauracji.

II. 1. Nie ma Piotra tutaj.
2. Dlaczego nie ma ich tutaj?
3. Nie ma nas tutaj.
4. Nie ma was w Katowicach.
5. Tutaj nie ma Michała.
6. Tutaj go nie ma.
7. Tutaj jej nie ma.
8. Ani tutaj nie ma.
9. Nie ma mnie tam.

10. Dlaczego ciebie tam nie ma?

III. 1. Andrzej wychodzi z domu.
2. Wojtek ma obrzydliwego pająka.
3. Michał jedzie rowerem.
4. Pani Zosia idzie do kina.
5. Pan Piotr jedzie do miasta samochodem.

L E K C J A  1 3

I. 1. Czy czytasz teraz dobrą książkę?
2. Pan Andrzej nie lubi czarnej kawy.
3. Małgosia i Maria nie mają dzisiaj czasu.
4. Czy chcecie kupić nowy samochód?
5. Dlaczego czytasz starą gazetę?
6. Dlaczego nigdy nie pieczesz ciasta?
7. Pani Ewa codziennie sprząta cały dom.
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8. Wojtek nie sprząta pokoju.
9. Nigdy nie oglądam telewizji.

10. Michał nie ma dzisiaj wykładu.

II. 1. Ta aktorka ma na sobie piękną sukienkę.
2. Nie lubię czarnej kawy.
3. Tutaj nie ma małego dziecka.
4. Barbara ma dobrego męża.
5. Pani Zosia zawsze piecze bardzo dobre ciasto.
6. Niestety, nie mamy dużego samochodu.
7. Ewelina nie lubi nosić zielonej spódnicy.
8. Nie czytam polskiej prasy.
9. Przepraszam, nie mam zadania domowego.

10. Czy macie czerwoną parasolkę?

III. 1. Kim jest ten człowiek?
2. Kto to jest?
3. Co gotuje teraz pani Ewa?
4. Czym codziennie jeździsz do szkoły?
5. Czego on nie lubi?
6. Jaka jest ta książka?
7. Kim jest Olga?
8. Co lubi pić pani Alina?
9. Jaki jest Piotr?

10. Kogo tu nie widzisz?

IV. 1. Pani Irena piecze ciasto ze śliwkami.
2. Wojtek bawi się z psem.
3. Czekam na was.
4. Pani Zosia i Ania idą na zakupy.
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5. Idę do domu.
6. Lubię spacerować z bratem.
7. Ta kobieta ma na sobie zieloną sukienkę.
8. On jest ubrany w białą koszulę.
9. Wracam z pracy.

10. Ona jedzie do Łodzi.

L E K C J A  1 4

I. 1. To jest twoja kartka.
2. To jest jej bluzka.
3. Czy to jest gazeta Piotra?
4. To chyba jest zeszyt Ani.
5. Czy masz moją książkę?
6. Joanna lubi mojego brata.
7. Paweł nie ma twojej gazety.
8. Zbyszek nie czyta jego listu.
9. Czy nie ma tutaj mojej siostry?

10. Nie chcę pić twojego soku.

II. 1. Państwo Orłowscy chcą jechać do Paryża.
2. Czy bierzecie na wakacje psa?
3. Dlaczego bierzesz moją książkę?
4. Czy chcesz jego pióro?
5. Zawsze biorę ze sobą parasol.
6. Nie chcę tej książki.
7. Czy chcesz jechać na wakacje samochodem?
8. Często bierzemy do pracy śniadanie.
9. Oni chcą teraz spać.

10. On chce dzisiaj iść d kina.
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L E K C J A  1 5

I. 1. Idę do teatru.
2. Olek uczy się języka włoskiego.
3. Ania słucha mamy.
4. Wojtek i Michał szukają klucza.
5. Ala słucha dobrej muzyki.
6. Ania i Kasia boją się nowego nauczyciela.
7. Marcin boi się egzaminu.
8. Aktor uczy się nowej roli.
9. Szukam czarnego długopisu.

10. Paweł potrzebuje dobrego samochodu.

L E K C J A  1 6

I. 1. Czy on może iść do kina?
2. Marcin chce drukować tekst.
3. On lubi panią Ewę.
4. My nie chcemy kawy bez cukru.
5. On lubi oglądać telewizję.
6. Państwo Orłowscy muszą iść do pracy.
7. Czy możesz jechać ze mną na uniwersytet?
8. Czy lubicie dużo pracować?
9. Michał i Tomek muszą uczyć się do egzaminu.

10. Ania lubi oglądać filmy dla dzieci.

II. 1. Dlaczego pijesz kawę bez mleka?
2. Ona zawsze pije herbatę z mlekiem.
3. Michał bardzo lubi ciasto z serem.
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4. Ania nie lubi soku z wodą.
5. Nie możesz iść do pracy bez torebki.

L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

I. 1. Jak ona się nazywa?
2. Czym jedzie codziennie do pracy?
3. Kim jest?
4. Czego uczy?/Co robi?
5. Co lubi robić?

II. 1. My jesteśmy studentami.
2. Ania jest lekarką.
3. To jest niebieska parasolka.
4. Czy masz syna?
5. Czy znacie moje miasto?
6. Wojtek musi dużo się uczyć.
7. Piotr i Zosia codziennie czytają gazety.
8. To jest jej samochód.
9. Marek jest wysokim blondynem.

10. Dlaczego mnie nie słuchasz?
11. Dzisiaj mogę pracować długo.
12. Oni nie mają mapy mojego miasta.
13. Idziemy do kina.
14. Dlaczego zawsze nosisz dużą torebkę?
15. Lubię nosić długą spódnicę.
16. Codziennie kupuję świeży chleb.
17. Jutro jedziemy pociągiem do Lublina.
18. Oni idą do pracy.
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19. Potrzebuję dobrego podręcznika.
20. On ją kocha.

III. To jest torebka, długopis, filiżanka, stół, gazeta, krzesło, piłka, 
książka, okno, lampa.

L E K C J A  1 7

I. Pan Piotr nie widzi: krzesła, komputera, stołu, długopisu, 
biurka, mapy, tablicy, drzwi, ściany…

II. 1. Pan Kazimierz lubi oglądać telewizję.
2. Proszę patrzeć na tablicę.
3. Czy widzisz tego człowieka?
4. Dlaczego nie czytasz gazety, tylko ją oglądasz?
5. Jest ciemno, ale wszystko widzę.

III. 1. Dlaczego patrzysz na mnie cały czas?
2. Czy widzisz moją torebkę?
3. Czekam na was już godzinę.
4. Dlaczego pan ogląda naszą książkę?
5. Pan Piotr patrzy na panią Ewę.

L E K C J A  1 8

I. 1. Idziemy dzisiaj do nich.
2. Czekam na ciebie już bardzo długo.
3. Czy dzwonisz teraz do niego?
4. Bardzo go lubię.
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5. Czy widzisz ją?
6. Zosia i Andrzej idą do niej.
7. Mówię do ciebie, a ty nie słuchasz?
8. Często patrzę na nią.
9. Dlaczego na mnie nie patrzysz?

10. Lubię cię.

II. 1. Ania patrzy na psa./Pies patrzy na Anię.
2. Zbyszek mówi do Wojtka./Wojtek mówi do Zbyszka.
3. Lubię go./On lubi mnie.
4. Jedziemy do miasta.
5. Mama dzwoni do córki./Córka dzwoni do mamy.
6. Lubię pić herbatę z cukrem.

III. 1. Chcę kupić samochód i potrzebuję pieniędzy.
2. Na wakacje zawsze jadę z rodzicami.
3. Nie lubię czekać na autobus.
4. Niczego się nie boję.
5. Zawsze do szkoły biorę śniadanie.

VI. 1. Czego się boisz?
2. Kogo nie widzisz?
3. Dokąd (gdzie) jedziecie?
4. Czego szukacie cały dzień?
5. Skąd wraca Paweł?
6. Czyja to jest gazeta?
7. Kim on jest?/Jakim on jest dziennikarzem?
8. Czyje to jest pióro?
9. Co ogląda Wojciech?

10. Co lubi robić twój mąż?
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L E K C J A  1 9

I. 1. Matka opiekuje się chorym dzieckiem.
2. Zawsze rano myję się zimną wodą.
3. Codziennie jadę do miasta samochodem.
4. Michał dzisiaj jedzie na uniwersytet tramwajem.
5. Idę na spacer z tobą.
6. Agnieszka interesuje się filmem i historią.
7. Piszę list długopisem.
8. Ania bawi się lalką.
9. Codziennie rano piję kawę z mlekiem.

10. Lubię z nim rozmawiać.

L E K C J A  2 0

I. Jest druga.
Jest za pięć dwunasta.
Jest wpół do ósmej.
Jest pięć po czwartej.
Jest za dziesięć dziewiąta.
Jest piętnaście po czwartej.

II. 1. Jest za pięć czwarta.
2. Jest piętnaście po pierwszej.
3. Jest wpół do dziesiątej.
4. Jest kwadrans po jedenastej.
5. Jest za dziesięć ósma.
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III. 1. Tomek musi jechać na uniwersytet.
2. Wykład zaczyna się o 9.00.
3. Jest już 8.50.
4. Tomek czeka na autobus.
5. Autobus się spóźnia.
6. Tomek jest zły.
7. Idzie pieszo.
8. Spotyka koleżankę.
9. Idą do kawiarni na kawę.

10. Długo rozmawiają.
11. Tomek wraca do domu.

L E K C J A  2 1

I. 1. O piątej (po południu) Ania idzie do domu./ 
O siedemnastej Ania idzie do domu.

2. O ósmej musimy iść do pracy.
3. Czy o wpół do piątej (po południu) jeszcze pracujesz?/ 

Czy o szesnastej trzydzieści jeszcze pracujesz?
4. Możesz iść na basen o dziewiątej (wieczorem)./ Możemy 

iść na basen o dwudziestej pierwszej.
5. Co robisz jeszcze w domu? (O) wpół do dwunastej masz 

wykład!
6. Dzisiaj za dziesięć dziewiąta (wieczorem) jest świetny 

film./Dzisiaj o dwudziestej pięćdziesiąt jest świetny film.
7. Chcę być dzisiaj w domu o piątej (po południu)./ Chcę być 

dzisiaj w domu o siedemnastej.
8. Mam autobus piętnaście po dwunastej./ Mam autobus 

o dwunastej piętnaście.
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9. Wojtek idzie do szkoły o wpół do ósmej./ Wojtek idzie do 
szkoły o siódmej trzydzieści.

10. (O) wpół do jedenastej zwykle robię zakupy./ O dziesiątej 
trzydzieści zwykle robię zakupy.

II. 1. Mam bardzo interesującą książkę.
2. O dziewiątej idę do szkoły.
3. O której idziesz na basen?
4. Piotr i Ewa jadą do pracy.
5. Dzisiaj idziemy na spacer do parku.
6. Pani Irena lubi pić czarną kawę.
7. Lubię rozmawiać z tobą.
8. O której zwykle wracasz z uniwersytetu?
9. Czym jedziesz do pracy?

10. Kogo lubisz?

IV. 1. Czasami chodzę z dziećmi do cyrku.
2. Dzisiaj idę do Magdy na kawę.
3. Lubię oglądać program telewizyjny.
4. Dzisiaj o szóstej idę na basen.
5. Interesuję się sztuką.

L E K C J A  2 2

I. -ę, -esz -ę, isz (-ysz) -m, -sz

wstawać robić oglądać

malować lubić sprawdzać

jechać golić się słuchać

iść myśleć kochać
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gotować nosić śpiewać

myć się bawić się grać

opiekować się wracać

czekać

II. 1. Pan Piotr zawsze goli się rano.
2. Często wracam do domu wieczorem.
3. Dlaczego rozmawiasz z tym człowiekiem.
4. O której wstajesz?
5. Paweł i Kasia wieczorem czytają książki.
6. W tej chwili piszę list.
7. Pani Ewa jedzie do pracy.
8. Nigdy cię nie rozumiem.
9. Chłopcy grają w piłkę.

10. Pani Zosia zawsze opiekuje się Anią.

III. 1. Michał myje się rano bardzo długo.
2. Pani Ewa zawsze starannie się maluje.
3. Malarz maluje pokój.
4. Fryzjer goli klienta.
5. Pan Piotr zwykle goli się sam.

L E K C J A  2 3

I. 1. Wracaliśmy z podróży.
2. Cały wieczór pisaliśmy list do profesora.
3. Długo rozmawiały z nim.
4. Bardzo cieszyłyśmy się z prezentu.
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5. Wczoraj czytaliśmy książkę.
6. Czy opowiadaliście tą historię.
7. Cały dzień śpiewaliśmy.
8. Cały wieczór spacerowałyśmy.
9. Kiedy wróciliście z podróży?

10. One biegły szybko do autobusu.

II. 1. Pan Piotr długo opowiadał tę historię.
2. Czy oni byli dobrymi studentami?
3. Kasia mówi: „Oglądałam telewizję”.
4. Paweł mówi: „Czytałem książkę”.
5. Kasia pyta Pawła: „Co robiłeś wczoraj?”.
6. Paweł mówi do Kasi: „Dlaczego pracowałaś tak długo?”.
7. Pani Ewa pisała list do przyjaciółki.
8. On zawsze rano słuchał radia.
9. Robert jechał rowerem na wycieczkę.

10. Gdzie kupowałeś/ kupowałaś ubrania?

III. Co robili wczoraj?

Pan Piotr długo spał. Malował płot, oglądał telewizję, 
rozmawiał z przyjacielem, pracował wieczorem.

Pani Ewa pracowała cały dzień, robiła zakupy, sprawdzała 
zadanie Wojtka, bawiła się z Anią, czytała gazetę.

L E K C J A  2 4

I. łyżka – widelec
rano – wieczór
statek – tramwaj
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stół – szafa
bluzka – spódnica
student – uczeń
masło – chleb
pies – kot
sprzedawczyni – aktor

II. kuchnia – kuchnie
telewizor – telewizory
basen – baseny
szkoła – szkoły
krzesło – krzesła
jabłko – jabłka
długopis – długopisy
książka – książki
bilet – bilety
garaż – garaże
pokój – pokoje
dom – domy
budynek – budynki
samochód – samochody
ołówek – ołówki
piesek – pieski
komputer – komputery
pióro – pióra
zdjęcie – zdjęcia
sok – soki
łyżka – łyżki
kwiatek – kwiatki.



29

III. 1. Koty biegną ulicą.
2. Dziewczynki śpiewają piosenkę.
3. Tam siedzą duże psy.
4. Książki leżą obok lampy.
5. Nauczycielka czyta książki.
6. Tutaj leżą gazety.
7. Studentki uczą się języka polskiego.
8. Kobiety długo rozmawiają przez telefon.
9. Statki płyną.

10. Kucharki gotują obiad.

IV. 1. Są to nowe mieszkania.
2. Pan Piotr czyta dobre książki.
3. Mam czarne koty.
4. Widzę piękne domy.
5. Pani Ewa pisze interesujące artykuły.
6. Zawsze na śniadanie jem świeże bułki.
7. Dlaczego kupujesz zielone bluzki?
8. Jem pyszne ciastka.
9. Te widelce są brudne.

10. Te jabłka są zielone.

L E K C J A  2 5

I. 1. Słyszałyśmy ciekawą historię.
2. Widziałyśmy wszystko.
3. Myślałyśmy, że byłeś tam.
4. Dlaczego chciałyście jechać do Warszawy?
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5. Czy naprawdę musiałyście pracować w sobotę?
6. Zosia i Ania widziały nowy model samochodu.
7. One rozumiały nas doskonale.
8. Od dawna miały duże mieszkanie.

II. 1. Nie lubię jeść zielonych jabłek.
2. Potrzebujemy nowych butów.
3. Paweł lubi słuchać dobrych płyt.
4. Szukamy żółtych kwiatów.
5. Nie chcę czytać nudnych książek.
6. Oni nie lubią rockowych koncertów.
7. Nie znosimy głupich pomysłów.
8. Pani Ewa używa drogich kosmetyków.
9. Nie mam dużych kapeluszy.

10. Nie lubię twoich nowych koleżanek.

III. 1. Paweł i Zosia mówią: Dawno już nie widzieliśmy tak 
dobrego filmu.

2. Dlaczego nie jedliście tych owoców?
3. Pan Piotr wczoraj musiał myć samochód.
4. Czy nie widzieliście moich starych okularów?
5. Oni rozmawiali tak cicho, że nie słyszeliśmy ich głosów.
6. Wczoraj Jola milczała cały dzień.
7. Potrzebujemy nowych pomysłów.
8. Obok nowego osiedla jest duży park.
9. Nie widzę rodziców.

10. Dlaczego nie jesz tej zupy?
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L E K C J A  2 6

I. 1. Nigdy was nie było!
2. Niestety, przed budynkiem nie było twojego brata.
3. Nigdzie ich nie było.
4. Tutaj nie było krzeseł.
5. Tutaj nie było tablicy.

II. 1. Dlaczego nigdy nie oglądasz telewizji?
2. Nigdy nie sprzątam pokoju, zawsze robi to moja siostra.
3. Nigdy się nie spóźniam.
4. Dlaczego one nigdy nie chcą śpiewać?
5. Janek nigdy nie rozmawia z Pawłem.

III. 1. Wczoraj Ewa nie była nad rzeką.
2. Wojtek i Michał długo czekają na Pawła.
3. Piotr zwykle jeździ do pracy samochodem.
4. Paweł nosi brązowe dżinsy i plecak.
5. O której godzinie jest koncert „Zielonych Tygrysów”?
6. Chcę iść z tobą na koncert.
7. Pan Piotr musi kupić nowy komputer.

V. myśleć
kupić
mieć
spóźniać się
musieć
znać

czekać
być
zaczynać się
iść
wiedzieć
nosić
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L E K C J A  2 7

I. 1. Potrzebujemy chwili ciszy.
2. Gosia nie kupiła świeżych bułek.
3. Wczoraj nie oglądałam programu telewizyjnego.
4. Cały dzień szukaliśmy naszych zeszytów i książek.
5. Jechaliśmy do Wesołego Miasteczka.
6. Dlaczego nie odwiedziliście cioci Basi?
7. Musisz uczyć się języków obcych.
8. Dawno nie piłam dobrej kawy.
9. Pani Ewa zawsze wieczorem sprawdza zadanie domowe 

Wojtka.
10. Nie zdałem egzaminu.

II. 1. Studentki szły na uniwersytet.
2. Szłyśmy/Szliśmy na basen.
3. Ulicą szła mała dziewczynka.
4. Szłam/ Szedłem do kolegi na kawę.
5. Czy szłyście na pocztę?

III. Idę na: basen, uniwersytet, pocztę, wystawę, dworzec, koncert.

Idę do: domu, szkoły, teatru, parku, sklepu, cyklu, opery.

L E K C J A  2 8

I. 1. Już dwa tygodnie czekam na list.
2. W sobotę mama piecze ciasto.
3. Zawsze w piątek chodzę do kina.
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4. Nie lubię poniedziałków.
5. Koniec tygodnia zawsze jest trudny.
6. Przed tygodniem odpoczywałam nad morzem.
7. We wtorki zwykle piszę listy.
8. W środę idę do koleżanki.
9. W czwartek nie mam zajęć po południu.

10. Jaki jest pierwszy dzień tygodnia?

II. 1. Wczoraj Robert bardzo dużo pracował.
2. Wczoraj Pan Piotr miał dyżur.
3. Wczoraj Pani Zosia szukała kluczy.
4. Wczoraj Ewa i Paweł robili obiad.
5. Wczoraj Gosia i Weronika cały wieczór oglądały telewizję.

III. 1. Lubię jechać samochodem.
2. Piotr jest przystojny.
3. Piszę list długopisem.
4. Jutro mam wizytę u dentysty.
5. Zaczynam pracę o 8.00 rano.

IV. sprzątaczka – sprząta, myje
lekarz – bada, leczy, ma dyżur
dziennikarka – pisze, rozmawia
fryzjer – czesze
aktor – gra, mówi, krzyczy
nauczyciel – uczy, słucha, mówi, rozmawia
pisarz – pisze
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L E K C J A  2 9

I. kobieta – o kobiecie
las – w lesie
woda – w wodzie
godzina – o godzinie
koncert – na koncercie
biuro – w biurze
droga – na drodze
długopis – o długopisie
pióro – o piórze
samochód – w samochodzie
piłka – o piłce
uniwersytet – w uniwersytecie
szkoła – w szkole
sklep – w sklepie
chleb – o chlebie
bilet – o bilecie
broda – na brodzie
podłoga – na podłodze
wyraz – o wyrazie

II. 1. Dywan leży na podłodze.
2. Mam okulary w torbie.
3. Samochód stoi na parkingu.
4. Dlaczego stoisz przy drzwiach?
5. Wojtek nie był dzisiaj w szkole.
6. Obraz wisi na ścianie.
7. Komputer stoi na biurku.
8. Ubrania wiszą w szafie.
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9. Na ulicach jest dużo ludzi.
10. Czy klucze są w samochodzie?

III. 1. Samochód może stać na parkingu/ulicy…
2. Samochód może stać przy drodze…
3. Samochód może stać w garażu…
4. Ludzie mogą spać na wersalce/kanapie/tapczanie…
5. Ludzie mogą spać w łóżku/domu….
6. Dzieci lubią siedzieć na podłodze/ dywanie…
7. Wolny czas spędzamy w domu/kinie/teatrze/kawiarni…
8. Wolny czas spędzamy na koncertach…

L E K C J A  3 0

I. 1. Zawsze rozmawiamy o pogodzie.
2. Lubię rozmawiać z nim o polityce.
3. Robert i Piotr rozmawiają teraz o polskich filmach.
4. Dlaczego rozmawiacie o Szwecji?
5. One rozmawiają o języku polskim.

II. 1. One musiały iść do lekarza.
2. Moje dzieci ciągle myślały o szkole.
3. Niestety, Pawła nie było w domu.
4. W tym pokoju nie było nikogo.
5. Oni mieszkali w Polsce.

III. 1. Lubię chodzić w niebieskich dżinsach.
2. Stefan mieszka w małym miasteczku.
3. Michał marzy o dalekiej podróży.
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4. Lubimy słuchać o twoim małym kocie.
5. W których butach idziesz na spacer?
6. Przy dużym niebieskim samochodzie siedzi jakiś pies.
7. Wojtek pisze wypracowanie o ulubionych zwierzętach.
8. Paweł często marzy o ogromnym kawałku tortu.
9. Ciągle zapominam o moim parasolu.

10. Czy mówiłeś już o naszym spotkaniu?

VI. 1. Właśnie czytam o niej artykuł.
2. Przepraszam, zapomniałam o was.
3. Oni rozmawiają o nas.
4. Lubię te buty. Często w nich chodzę.
5. Kiedy siedzę przy tobie, jestem spokojny.
6. Czy myślisz czasami o mnie?
7. Ania marzy o nim.
8. Pani Ewa często rozmawia z ciekawymi ludźmi. W domu 

lubi o nich opowiadać.

L E K C J A  3 1

I. 1. Czy byłeś kiedyś w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, 
Rzeszowie?

2. Czy pracowałeś kiedyś w szpitalu, szkole, aptece, sklepie?
3. Andrzej mieszka w hotelu, bloku, domu jednorodzinnym, 

willi.
4. Pan Paweł był we Francji, w Szwajcarii, w Ameryce, 

w Europie.
5. Lubię czytać książkę w kuchni, pokoju, łazience, parku.
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II. 1. Lubię siedzieć w miękkim fotelu.
2. Ludzie często plotkują o znanych osobach.
3. Nie możesz o nim zapomnieć.
4. Ania marzy o nowej lalce.
5. Adam siedzi przy biurku.
6. Pani Ewa często myśli o pracy.
7. Dlaczego tak dużo opowiadasz o nim?
8. Romek pisał list w pokoju.
9. Czy pamiętasz o naszych wakacjach?

10. Ktoś stoi przy twoim samochodzie.

III. 1. Mówię o drogim piórze.
Szukam drogiego pióra.
Widzę drogie pióro.
Piszę drogim piórem.

2. Jadę nowym samochodem.
Marzę o nowym samochodzie.
Potrzebuję nowego samochodu.
Dzisiaj kupię nowy samochód.

3. Rozmawiam z sąsiadem.
Plotkuję o sąsiedzie.
Często odwiedzam sąsiada.

IV. 1. O czym lubi opowiadać pani Iza?
2. O czym mówił Adam cały dzień?
3. O czym opowiadał Zbyszek?
4. O czym rozmawialiście?
5. O czym zawsze marzyłeś?



38

L E K C J A  3 2

I. 1. na stole, pod stołem, obok stołu
2. w domu, nad domem, koło domu
3. przy szkole, przed szkołą, obok szkoły

II. 1. Lubię siedzieć przy tobie.
2. Dlaczego stoisz w drzwiach?
3. Chyba ktoś siedzi w samochodzie.
4. Twój zeszyt leży na biurku.
5. Wiem, że mieszkasz w Warszawie.
6. Szukasz okularów? Są chyba w łazience.
7. Lubię siedzieć w domu i nic nie robić.
8. Czy kasety są na półce?
9. Puma lubi siedzieć przy Wojtku.

10. Co robisz w tym pokoju?

III. 1. Zawsze mam książki na biurku.
2. Dlaczego ten wazon stoi obok komputera?
3. Twój zegarek jest chyba na półce.
4. Ten pies lubi leżeć pod stołem.
5. Jego ojciec czeka przed szkołą.
6. Lampa wisi nad łóżkiem.
7. Co trzymasz w ręce?
8. Szafa stoi koło okna.
9. Mam dom za miastem.

10. Ptak leci nad drzewami.
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IV. obraz, lampa, fotografia, tablica – wisi.

książka, zeszyt, długopis, papier, fotografia, dywan – leży.

szafa, komputer, filiżanka, biurko, stół, krzesło, wazon, 
fotografia, lampa – stoi.

V. bałagan – porządek
szczupły – gruby
bałaganić – porządkować, sprzątać
blisko – daleko
zawsze – nigdy
jasny – ciemny
uwielbiać – nie cierpieć, nienawidzić
pamiętać – zapomnieć
za – przed

L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

I. 1h, 2g, 3ł, 4d, 5e, 6j, 7a, 8k, 9l, 10i, 11b, 12f, 13c, 14m

II. Czekam na nią już pół godziny.
Pamiętam, to było dawno temu.
To był bardzo szczęśliwy dzień (czas, tydzień,…)
Możesz nakrywać do stołu.
Ostatni raz widziałam go 42 lata temu.
Pan Piotr trzyma w ręce gazetę i śpi.
Chyba jestem zmęczona. Nie mogę tak dużo pracować.
Słyszałem twoją rozmowę z Andrzejem.
Dlaczego pani nie nosi okularów? Ma pani bardzo słaby wzrok.
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III. 1. Przedstawienie teatralne rozpoczyna się o godzinie 
dziewiętnastej trzydzieści/wpół do ósmej.

2. Ania codziennie czesze lalkę.
3. Od dawna nie nosiłam moich czarnych spodnich.
4. W tym tygodniu nie mam czasu.
5. Nie lubię się kąpać w zimnej wodzie.
6. O kim myślisz?
7. Mój pies często leży pod stołem.
8. Wczoraj pisałam list do mamy.
9. Czy możesz odwiedzić mnie w poniedziałek?

10. W niedzielę idę do teatru.
11. Czekam na niego.
12. Nie znoszę cię.
13. Wykład zaczyna się dziewiątej piętnaście (piętnaście po 

dziewiątej).
14. Czy jecie na śniadanie kiełbasę?
15. Wojtek jest chory – nie było go wczoraj w szkole.
16. Wczoraj przez cały dzień śpiewały.
17. (Oni) chodzą do tej samej szkoły.
18. Lubię rozmawiać z nimi.
19. Często odwiedzam przyjaciela.
20. Muszę iść na dworzec.

V. a. Nic się nie dzieje ciekawego w moim życiu. Codziennie to 
samo. Rano wstaję, ubieram się, jem śniadanie. Potem jak zwy-
kle szukam kluczy w torebce, w kieszeni, w przedpokoju, na 
stole, w drzwiach, w szafce.

W pracy siedzę osiem godzin. Po południu spaceruję po mie-
ście. Siedzę z koleżanką w kawiarni przy kawie i plotkujemy 
o wszystkim. Opowiadamy o znajomych, zakupach, pogodzie, 
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pracy, modzie. Wieczorem próbuję coś czytać. Jakie to życie 
nudne…

b. Rano wstawała, ubierała się, jadła śniadanie. Potem jak zwy-
kle szukała kluczy w torebce, w kieszeni, w przedpokoju, na 
stole, w drzwiach, w szafce.

W pracy siedziała osiem godzin. Po południu spacerowała po 
mieście. Siedziała z koleżanką w kawiarni przy kawie i plotko-
wała o wszystkim. Opowiadała o znajomych, zakupach, pogo-
dzie, pracy, modzie. Wieczorem próbowała coś czytać.

L E K C J A  3 3

I. 1. Przez całą niedzielę Ania i Piotr odpoczywają.
2. Jutro mama ugotuje pyszny obiad.
3. Dzisiaj muszę wyjątkowo zjeść obiad w restauracji.
4. Zawsze pani Ewa robi zakupy, ale dzisiaj wyjątkowo 

Michał zrobi zakupy.
5. Nie lubię czytać gazet, ale dzisiaj muszę przeczytać tę 

gazetę, bo jest tam artykuł o mojej firmie.
6. Piotr zwykle wraca o piątej.
7. W każdy czwartek Ewa spotyka się ze swoimi 

koleżankami.
8. Dzisiaj cały dzień Michał opowiada o Afryce.
9. Zwykle kupuję wszystko w supersamie, ale dzisiaj 

warzywa kupię w sklepie na rogu.
10. Jutro zacznę czytać nowy kryminał.

II. 1. Kasia dzisiaj ugotuje obiad.
2. W poniedziałek przeczytam twoją książkę.
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3. W tej chwili pan Piotr opowiada o pracy.
4. Ania teraz musi wypić ten sok.
5. Wojtek zawsze obiecuje, że będzie grzeczny.
6. W tym tygodniu Ewa pisała artykuł o modzie.

III. czas teraźniejszy
zaczynam
obiecuje
spacerujemy
robimy
odpoczywam
piszą
jedzą
czytam
myślę

czas przyszły
zapomnę
spotka
wypije
kupią
opowiedzą
zjem
obiecasz
napiszecie
umyjesz

IV. 1. Jutro będę pisać list.
2. Jutro Katarzyna będzie czytać ten tekst.
3. Jutro będziemy odpoczywać nad rzeką.
4. Jutro Paweł i Krzysztof będą grać.
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5. Jutro moi rodzice będą zwiedzać to miasto.
6. Jutro Adam i Ewa pójdę do teatru.
7. Jutro zjemy obiad w restauracji.
8. Jutro Zosia pojedzie do Warszawy.
9. Jutro na pewno przeczytam tę książkę.

10. Jutro moja siostra zrobi zakupy.

L E K C J A  3 4

I. 1. Ania będzie bawiła się z Pumą.
2. Ewa i Piotr będą odpoczywali nad jeziorem.
3. Będziemy pływali łódką.
4. Czy będziecie pracowali w sobotę?
5. To dziecko będzie śpiewało piosenkę.
6. Pani Ewa i pani Irena będą piekły ciasto.
7. Wieczorem będę oglądał/oglądała mecz w telewizji.
8. Czy będziesz dzisiaj jadł/jadła kolację?
9. Karol będzie jutro odpoczywał.

10. Robert obiecał, że będzie jutro opowiadał o wakacjach.

II. 1. Zawsze na wakacje biorę wędkę.
2. Przez cały tydzień malowałem pokój.
3. Wojtek zawsze mówi wszystko rodzicom, ale na pewno 

nie powie o wyprawie Michała.
4. Jutro pani Zosia po raz pierwszy zobaczy męża pani Krysi.
5. Andrzej nie mówi dobrze po francusku, ale dzisiaj być 

może powie kilka zdań bez błędu.
6. Jutro jedziemy na wycieczkę. Czy weźmiemy coś do 

jedzenia?
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7. W tej chwili widzę, że ktoś wchodzi do twojego 
samochodu.

8. Dlaczego tak długo piszesz ten list?
9. Ciągle obiecujesz, że zadzwonisz do mnie.

10. Wczoraj obiecałaś, że posprzątasz swój pokój!

L E K C J A  3 5

I. 1. Jutro nie posprzątam mieszkania.
2. Jutro nie pójdę do pracy.
3. Jutro nie wypiję kawy.
4. Jutro nie porozmawiam z bratem o polityce.
5. Jutro nie pojadę autobusem na uniwersytet.

II. 1. Właśnie zaczynam pisać list.
2. Za chwilę Basia otworzy drzwi.
3. Wojtek nagle zobaczył wielkiego psa.
4. Kiedy skończysz czytać tę książkę?
5. Moi rodzice zaraz wrócą z kina.
6. Dlaczego oni jeszcze nie skończyli naprawiać samochodu.
7. Nagle pani Irena wstała z łóżka i poszła do kuchni.
8. Jestem bardzo zmęczona. Muszę zaraz odpocząć.
9. Za chwilę zadzwonię do cioci.

10. Kiedy zaczniesz robić porządki?

III. wiać – wiatr
lać – deszcz
świecić – słońce, księżyc
pochmurny – dzień
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słoneczny – dzień
piękna – pogoda

L E K C J A  3 6

I. 1. Czy możesz zamknąć okno?
2. Czy możesz podać cukier?
3. Czy może pan powtórzyć?
4. Czy może pan wstać?
5. Czy możesz wyrzucić śmieci?

II. 1. Było ciemno, ale zobaczył, że coś leży koło drzwi.
2. Ktoś posprzątał ten pokój!
3. Na stole leżała jakaś gazeta.
4. Pamiętam, że kiedyś byłem w tym miejscu.
5. Znam chyba tę kobietę, gdzieś ją widziałem.
6. Niczego nie rozumiem.
7. Pani Ewa zobaczyła kogoś w oknie.
8. Jestem głodny, chcę coś zjeść.
9. Widziałam wczoraj Ewę. Z kimś spacerowała.

10. Czy byłeś kiedyś w Paryżu?

III. kogo, co? – lubić, zapraszać, czytać, oglądać, przygotowywać, 
widzieć, otworzyć, studiować

kogo, czego? – bać się, chcieć, potrzebować, szukać, słuchać, 
nie znosić, uczyć się

o kim, o czym? – mówić, myśleć, marzyć, opowiadać
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L E K C J A  3 7

I. 1. Rano kupiłam dwie bułki.
2. Przez okno pan Piotr widział dwa koty.
3. Mam dwie kolorowe sukienki.
4. W tym pokoju są dwa krzesła.
5. Czyje są te dwa długopisy?
6. W pokoju Wojtka są dwie szafy.
7. Mam dwie kasety tej piosenki.
8. Przeprowadziłam dzisiaj już dwa wywiady.
9. Z tego kompletu zostały dwie filiżanki.

10. Państwo Kowalscy mają dwa komputery.

II. trzy kobiety
cztery lampy
dwadzieścia dwie książki
trzydzieści trzy studentki
dwa krzesła
trzy okna
cztery długopisy
dwadzieścia trzy samochody
trzydzieści dwa banki
dwa kina
jedenaście nauczycielek
pięć filiżanek
szesnaście szkół
osiemnaście ulic
dwadzieścia sześć miast
sześć domów
siedem komputerów
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dziewiętnaście jabłek
dziewięć zeszytów
dwadzieścia jeden krzeseł

III. Pani Elżbieta ma dużą brązową szafę. W niej ma: trzy sukienki, 
dziesięć bluzek, cztery płaszcze, osiem spódnic, dwanaście 
kapeluszy, dwadzieścia dwa kostiumy, cztery torebki.

Pan Leon ma dużą czarną szafę. W niej ma: dwadzieścia 
cztery krawaty, pięć kapeluszy, trzydzieści trzy koszule, cztery 
garnitury, osiem kurtek, dwa płaszcze.

L E K C J A  3 8

I. 1. Ile kosztuje butelka białego wina?
2. Na kolację dla całej rodziny potrzebuję pół kostki masła.
3. Michał wziął na drugie śniadanie paczkę herbatników.
4. Pani Ewa pije w pracy tylko kubek jogurtu.
5. Ania dostała od pani Ireny kawałek ciasta ze śliwkami.
6. Mam ochotę na kromkę świeżego chleba z masłem.
7. Pan Piotr kupił puszkę piwa i puszkę coca-coli dla Wojtka.
8. Pani Zosia ugotowała na obiad pół kilograma ryżu.

II. 1. Ile kosztuje kilogram białego sera?
2. Co musisz kupić dzisiaj na kolację?
3. Kiedy zwykle robisz zakupy?
4. Gdzie często robisz zakupy?
5. Co lubisz jeść?/Jakie owoce lubisz?
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IV. Gazetę kupujemy w kiosku.
Szynkę kupujemy w sklepie mięsnym.
Mleko kupujemy w sklepie spożywczym.
Książki kupujemy w księgarni.
Krem kupujemy w drogerii.
Ziemniaki kupujemy w sklepie warzywnym.
Bilet autobusowy kupujemy w kiosku.
Buty kupujemy w sklepie obuwniczym.

L E K C J A  3 9

I. 1. Ferie zimowe są w lutym.
2. Wielkanoc jest w marcu lub w kwietniu.
3. Wiosna zaczyna się w marcu.
4. Jesień zaczyna się we wrześniu.
5. Zima zaczyna się w grudniu.
6. Lato kończy się we wrześniu.
7. Święta Bożego Narodzenia są w grudniu.

II. 1. Moje urodziny są w marcu.
2. W lutym zawsze jest bardzo zimno.
3. Spotkałem (spotkałam) go w styczniu.
4. W kwietniu zaczynają kwitnąć kwiaty.

III. 1. Muszę je znaleźć.
2. Na wakacje zawsze biorę wędkę.
3. Wojtek musi wypić ten sok.
4. Słońce świeci.
5. Lubię oglądać telewizję.
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6. Muszę odpocząć.
7. Wiatr wieje.
8. Muszę znaleźć dobrą pracę.
9. Czekałam (czekałem, czekam) na ciebie cały dzień.

10. Czy wiesz, kiedy wrócą?

IV. 1. Ile godzin uczyłeś się wczoraj?
2. Ile miesięcy studiowałeś w Polsce?
3. Ile lat ma twój brat?
4. Ile dni Asia uczyła się do egzaminu?
5. Ile tygodni byłeś w Hiszpanii?

L E K C J A  4 0

I. 1. Michał daje książkę Wojtkowi, mamie, Hani.
2. Pani Irena dziękuje panu Piotrowi, sąsiadce, Pawłowi.
3. Ewa przygląda się sukni, psu, dziewczynce.
4. Pani Zosia życzy Franciszkowi, panu Filipowi, Kasi zdrowia.
5. Andrzej pożycza pieniądze koledze, koleżance, bratu.

II. 1. Nie mogę pożyczyć ci pieniędzy.
2. Życzymy wam zdrowia i szczęścia.
3. Dlaczego pan Piotr przygląda się jej uważnie?
4. Pani Zosia podziękowała nam bardzo serdecznie.
5. Dałam mu moją książkę.
6. Zawsze we wtorek pożyczam im samochód.
7. Nie musisz mi dziękować.
8. Długo im się przyglądałem.
9. Czy podobał ci się ten film?

10. Czy możesz mi pomóc?
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III. 1. Komu dziękuje Piotr?
2. Komu Basia składa życzenia?
3. Czemu przygląda się pani Zosia?
4. Komu Michał daje nową latarkę?
5. Komu moja sąsiadka ciągle pożycza pieniądze?

IV. 1. Zrobię to dla ciebie.
2. To nie jest trudne zadanie dla niego.
3. To są prezenty dla dzieci.
4. Ta sprawa jest ważna dla twojej firmy.
5. Krzysztof napisał wiersz dla dziewczyny.

L E K C J A  4 1

I. 1e, 2a, 3b, 4c, 5d

II. 1. Czytam dużo książek.
2. Mama kupiła Ani mały rower.
3. Dlaczego tutaj jest tak dużo wody?
4. Paweł mało śpi, a dużo pracuje.
5. Państwo Kowalscy mają duży dom.
6. Mam mało czasu.
7. Pożyczyliśmy od naszego sąsiada dużo pieniędzy.
8. Lubię dużo odpoczywać.
9. W cukierniczce jest zbyt mało cukru.

10. Ten pies jest za mały.
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L E K C J A  4 2

I. 1. Nie kupiłem książki, bo (ponieważ) nie miałem pieniędzy.
2. Wojtek nie był w szkole, bo (ponieważ) był chory.
3. Pani Irena nie upiekła ciasta, bo (ponieważ) nie kupiła 

mąki.
4. Pan Piotr nie miał czasu, bo (ponieważ) miał dużo pracy.
5. Nie zdałem egzaminu, bo (ponieważ) się nie uczyłem.

II. ja
1. Czy możesz to dla mnie zrobić?
2. Czy kupisz mi tę książkę?
3. Musisz zaprosić mnie do kawiarni.
4. Czy pójdziesz ze mną do rodziców?
5. Czy myślisz czasami o mnie?

ty
1. Czy Paweł przyjdzie do ciebie?
2. Czy Piotr powiedział ci, że chce wyjechać?
3. Czy twój przyjaciel zaprosił cię wczoraj na kawę?
4. Czy Ania pójdzie z tobą do kina?
5. Czy oni czasami myślą o tobie?

on/ona
1. Czy napiszesz do niego/niej?
2. Czy powiesz mu/jej o tym?
3. Czy chcesz go/ją odwiedzić?
4. Czy idziesz z nim/nią do teatru?
5. Czy myślisz czasem o nim/niej?

III. 1. Michał nie zdał egzaminu w czerwcu.
2. Ciągle myślę o mojej dziewczynie.
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3. Pan Piotr pracuje w szpitalu.
4. Pani Ewa jest znaną dziennikarką.
5. Wczoraj kupiłem małego psa.
6. Czy w przyszłym tygodniu pojedziemy do Warszawy?
7. Lubię chodzić do kina z Pawłem, bo on zawsze płaci za 

bilety.
8. W czerwcu na pewno pojadę do Londynu.
9. Nie pójdę do kina, bo nie mam czasu.

10. Czy ty musisz tak dużo palić?

IV. 1. Babcia piecze ciasto.
2. Pan Piotr kupił dla żony czarne spodnie.
3. Pan Piotr naprawia samochód.
4. W parku widziałem pięknego psa.
5. Malarz maluje pokój.

L E K C J A  4 3

I. chłopiec – chłopcy
kierownik – kierownicy
fizyk – fizycy
dyrektor – dyrektorzy/dyrektorowie
minister – ministrowie/ministrzy
sąsiad – sąsiedzi
pan – panowie
mężczyzna – mężczyźni
gość – goście
Francuz – Francuzi
dziennikarz – dziennikarze
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fryzjer – fryzjer
policjant – policjanci
emeryt – emeryci
Anglik – Anglicy
kucharz – kucharze

II. 1. Czy są tutaj twoi wujkowie?
2. Czy Anglicy są zawsze spokojni?
3. Andrzej i Marek to moi przyjaciele.
4. Biologowie/ biolodzy odkryli nowy gatunek ryb.
5. Ludzie żyją około 80 lat.
6. Nauczyciele i nauczycielki mało zarabiają.
7. Aktorzy są wśród nas.
8. Michał i Maciek to studenci profesora Piotrowicza.
9. Czy Michał i Wojtek to bracia?

10. Michał i Wojtek to synowie pana Piotra.

III. Przykładowe rozwiązanie:
1. Lubię spacerować nad morzem.
2. Dlaczego na mnie czekasz?
3. We wtorki rozmawiałem o nim z tobą.
4. Myślałem o tobie całą noc.
5. Czy idziesz do Marka?
6. Michał interesuje się biologią.
7. Pani Zosia nie nosi okularów.
8. Musisz podziękować pani Irenie za ciasto.
9. Pani Ewa ma dzisiaj na sobie szarą spódnicę.

10. Czy widziałeś nowy dom państwa Orłowskich?
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L E K C J A  4 4

I. pracowici ludzie
zdolni studenci
pilni uczniowie
mali chłopcy
chorzy pacjenci
wysocy mężczyźni
bogaci wujkowie
źli lekarze
mądrzy profesorowie
mili nauczyciele
obcy mężczyźni
kochani synowie
drodzy wnukowie
weseli ludzie
sympatyczni klienci

II. 1. Napisali do mnie dalecy kuzyni (kuzynowie).
2. To są grzeczne dzieci.
3. To są pracowici studenci.
4. Na stole leżą piękne kwiaty.
5. Moja córki są zdrowe.
6. Moi synowie są chorzy.
7. Moi bracia byli dla mnie zawsze bardzo dobrzy.
8. Jej sukienki są bardzo drogie.
9. Twoje koleżanki były tu wczoraj.

10. Jego dziadkowie mieszkają w Toronto.
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III. 1. Na wykładzie siedzi zdolny student.
Na wykładzie siedzą zdolni studenci.

2. Wczoraj przyjechał do mnie przyjaciel.
Wczoraj przyjechali do mnie przyjaciele.

3. Na stole leży pyszne ciastko.
Na stole leżą pyszne ciastka.

4. W hotelu mieszka znany aktor.
W hotelu mieszkają znani aktorzy.

5. To jest ładna kobieta.
To są ładne kobiety.

6. To jest przystojny mężczyzna.
To są przystojni mężczyźni.

L E K C J A  4 5

I. ósmy marca
dwudziesty trzeci kwietnia
trzeci maja
pierwszy czerwca
czwarty lipca
piętnasty sierpnia
siedemnasty września
dziewiętnasty października
jedenasty listopada
dwudziesty czwarty grudnia

II. 1. Zimą pojadę na narty.
2. W sobotę pójdę z Markiem do kina.
3. W tym tygodniu przeczytam tę gazetę.
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4. Latem lubię pływać w morzu.
5. Pani Irena zawsze w piątek piecze ciasto ze śliwkami.
6. W niedzielę nie pracujemy.
7. W tym dniu odpoczywamy.
8. Jesienią dni są krótkie, a wieczory długie.
9. Przyjadę do ciebie latem.

10. W styczniu często pada śnieg.

III. 1945 – Skończyła się druga wojna światowa.
1492 – Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.
1898 – Maria Skłodowska-Curie odkryła rad.
1996 – Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla.

L E K C J A  4 6

I. 1. Na zebranie nie przyszło kilku ojców.
2. Obok szkoły stało kilku chłopców.
3. Nie lubię pijaków.
4. Zawsze słucham moich nauczycieli.
5. Mam dwóch braci.
6. Widziałem wczoraj wielu żołnierzy.
7. Dawno nie widziałem sąsiadów.
8. Wojtek od rana szukał kolegów.
9. Nie rozumiem tych panów.

10. Dlaczego mam tylu wujków?



57

L E K C J A  4 7

I. 1. On jest silny jak koń.
2. Ona jest gruba jak beczka.
3. On jest szybki jak wiatr.

II. 1. Jaki jest ten mężczyzna?
2. Jaka jest ta lekarka?
3. Jakie jest to dziecko?
4. Jacy są ci aktorzy?
5. Jakie są te aktorki?
6. Jacy są ci dziennikarze?
7. Jaka jest ta nauczycielka?
8. Jaki jest ten student?
9. Jacy są twoi synowie?

10. Jakie są twoje córki?

III. 1. Jest taka sama jak twoja.
2. Jest takie samo jak ja.
3. Jest taki sam jak mój pies.
4. Jest taka sama jak moja.
5. Jest taki sam jak mój dom.

IV. 1. Czy widziałaś go wczoraj?
2. Nie wolno dotykać tego lustra.
3. Nie mogę powiedzieć ci, co robiłem wczoraj.
4. Czy ktoś znalazł moje klucze?
5. Czy możesz dać jej tę książkę?
6. Czy ona jest podobna do naszej nauczycielki?
7. Dlaczego nie chcecie rozmawiać ze mną?
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8. Widziałeś kiedyś mojego brata?
9. Niestety, nie znalazłam twojej parasolki.

10. Czy wiesz, że on jest podobny do ciebie?

V. 1. Do kogo on jest podobny?
2. Do czyjej parasolki jest podobna twoja?
3. Na kogo nie możesz patrzeć?
4. O czym chcesz mi opowiedzieć?
5. Komu codziennie dajesz mleko?

L E K C J A  4 8

I. zimny – zimniejszy ciekawy – ciekawszy 
ładny – ładniejszy długi – dłuższy 
łatwy – łatwiejszy pracowity – pracowitszy 
nowoczesny – nowocześniejszy miły – milszy
smutny – smutniejszy trudny – trudniejszy 
wesoły – weselszy leniwy – bardziej leniwy

II. 1. Ania jest grzeczniejsza od Kasi.
2. Pani Zosia jest młodsza niż pan Franciszek.
3. Pani Irena jest milsza niż pani Sabina.
4. Pan Piotr jest starszy od pani Ewy.
5. Ta książka jest ciekawsza niż tamta.
6. Ten fotel jest wygodniejszy niż tamten.
7. Jedzenie warzyw jest zdrowsze niż jedzenie mięsa.
8. Francuskie perfumy są droższe niż polskie.
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9. Mój pies jest większy niż twój.
10. Ten student jest lepszy niż tamten.

III. 1. Które miasto jest dla ciebie najpiękniejsze?
2. Które rzeka jest najdłuższa?
3. Który film jest dla ciebie najbardziej interesujący?
4. Która książka jest dla ciebie najbardziej interesująca?
5. Którzy samochód jest najdroższy?
6. Który samochód jest najtańszy?
7. Które zwierzę jest najgroźniejsze?
8. Co jest dla ciebie najważniejsze?
9. Jakie owoce są najlepsze?

10. Jakie kwiaty są najładniejsze?

L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

I. sernik, ulubiony, zastanawiać się, pech, spotkać się, zarabiać, 
pieniądze

II. 1. Zapraszam cię na moje urodziny.
2. Chcę spędzić wakacje w Afryce.
3. Piotr zastanawiał się nad propozycją szefa.
4. Co roku spędzamy wakacje nad morzem.
5. Paweł jest sympatyczniejszy od Andrzeja.
6. Musisz pamiętać o urodzinach babci.
7. Czy wierzysz w przesądy?
8. Mieszkam daleko od centrum.
9. Nie miałem czasu na naukę.

10. O której godzinie się spotkamy?
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III. 1. Dzięki niemu dostałam tę pracę.
2. Piotr jest niższy od Pawła.
3. Przyjadę do ciebie szesnastego kwietnia.
4. To są moi koledzy.
5. Chciałem ci przedstawić moich kuzynów.
6. To są najlepsi aktorzy w Polscy.
7. Nauczyciele zwykle są bardzo cierpliwi.
8. On jest zdecydowanie pracowitszy/ bardziej pracowity 

niż ty.
9. Zawsze słucham moich przyjaciół.

10. Przyjadę do ciebie w styczniu.
11. Szkoda, że Janek nie wziął parasola.
12. Basia kupiła na obiad pięć kilogramów ziemniaków.
13. Przy stole stało dziesięć krzeseł.
14. W przyszłym tygodniu będę (będziesz, będzie, będziemy, 

będziecie, będą) malować pokój.
15. Dostałem od przyjaciela butelkę dobrego wina.
16. Jola podziękowała mi za pomoc.
17. Czy zobaczę cię jutro?
18. Jacy są ci ludzie?
19. Wojtek spadł wczoraj z drzewa.
20. Widziałem obok szkoły dwie kobiety.

L E K C J A  4 9

I. głębszy
najgłębszy
krótszy
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najkrótszy
dalszy
najdalszy
bardziej uprzejmy
najbardziej uprzejmy
cieplejszy
najcieplejszy
mądrzejszy
najmądrzejszy
bliższy
najbliższy
piękniejszy
najpiękniejszy
ciekawszy
najciekawszy
ważniejszy
najważniejszy

II. 1. Michał jest najstarszym synem pani Ewy.
2. Ciągle myślę o moim najmłodszym dziecku.
3. Maciej ma najlepsze stopnie w klasie.
4. Dzisiaj na wykładzie nie ma najpilniejszego studenta.
5. Pani Irena jest naszą najmilszą sąsiadką.
6. Michał kupił najdroższą kurtkę, jaka była w sklepie.
7. Opowiedziałam cioci Basi o najwspanialszej podróży 

mojego życia.
8. Myślę, że ten człowiek jest najlepszy ze wszystkich.
9. Gotowanie to najnudniejsza praca, jaką znam.

10. Restauracja „Niebieskie oko” jest najgorsza w mieście.
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III. 1. Gniezno to jedno z najstarszych miast w Polsce.
2. Gniezno jest najstarszym miastem w Polsce.
3. Śniardwy to największe jezioro w Polsce.
4. Śniardwy są największym jeziorem w Polsce.
5. Babia Góra to najwyższy szczyt w Beskidach.
6. Babia Góra jest najwyższym szczytem w Beskidach.
7. Poznań to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.
8. Poznań jest najpiękniejszym miastem w Polsce.
9. Wawel to jeden z najcenniejszych zabytków w Krakowie.

10. Wawel jest najcenniejszym zabytkiem w Krakowie.

IV. Michał jest najstarszym synem państwa Orłowskich. Ania to ich 
najmłodsze dziecko. Najstarszym członkiem rodziny jest babcia 
Zosia. Jak na pewno pamiętacie, najpyszniejsze ciasto ze śliw-
kami piecze ich sąsiadka, pani Irena. Nie można też zapominać 
o Pumie – to najweselszy pies na świecie. Oczywiście najbar-
dziej pracowitą osobą w rodzinie jest pani Ewa. Pan Piotr może 
nie jest tak pracowity, ale jest najlepszym lekarzem w mieście. 
No i jeszcze Wojtek. Jest najmilszym chłopcem w szkole, choć 
nie jest najgrzeczniejszy.

L E K C J A  5 0

I. 1. Muzea są bardzo nudne.
2. Do którego liceum chodziłeś?
3. W moim mieście jest kilka liceów.
4. Kiedy byłam w Paryżu, byłam w trzech muzeach.
5. Przed muzeum stało kilka chłopców.
6. Pan Kadrys podarował polskim muzeom swoje zbiory.



63

7. W tym muzeum są ciekawe obrazy.
8. Pan Janek chce kupić Maćkowi nowe akwaria.
9. Do zoo w naszym mieście kupili dwa nowe akwaria.

10. W tym archiwum są bardzo ciekawe dokumenty.

II. lubię: historyczne książki, sok pomarańczowy, malarza, kawę 
zupę pomidorową

podoba mi się: ładna dziewczyna, film, obraz, twoja sukienka
podobają mi się: buty

III. 1. Lubię oglądać obrazy.
2. Dlaczego parzysz na niego?
3. Zbiory w tym muzeum są bardzo interesujące/drogie.
4. Podoba mi się to miejsce. Jest tu dużo drzew i kwiatów.
5. Jesteś niesprawiedliwy! Zawsze widzisz tylko moje błędy.

L E K C J A  5 1

I. trudny
dobry
szybki
pracowity
zły
mały
duży
wesoły
wolny
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II. 1. Andrzej to dobry lekarz.
2. Nie możesz mówić tak szybko, bo nic nie rozumiem.
3. U ciebie jest zawsze wesoło.
4. Uwielbiam szybkie samochody.
5. Dlaczego idziesz tak wolno?!
6. Pani Ewa kupuje zawsze drogie kosmetyki.
7. Jestem wolnym człowiekiem!
8. Dlaczego jesteś taki smutny?
9. Mam dzisiaj dobry dzień.

10. Dlaczego tak źle prowadzisz samochód?

III. 1c; 2b; 3f; 4g; 5d; 6e

IV. 1. Język chiński jest chyba trudniejszy niż angielski.
2. On jest lepszy niż Robert.
3. Nie jestem pewny, czy fizyka jest ciekawsza od 

matematyki.
4. Ta książka jest tańsza niż tamta.
5. Czy gramatyka języka angielskiego jest łatwiejsza niż 

języka polskiego?
6. Ta dziewczyna jest milsza od tamtej.
7. Marek jest bardziej inteligentny niż Krzysiek.
8. Góry w Hiszpanii są wyższe niż w Polsce.
9. Chyba jesteś mądrzejszy ode mnie.

10. Ten obraz jest ładniejszy od tamtego.

V. Czy dostałeś już prezent od Adama?
Niestety, Mariusz potrzebuje pieniędzy.
Czy możesz porozmawiać ze mną przez chwilę?
Długo zastanawiałem się nad tym problemem.
Wolę kawę niż herbatę.
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L E K C J A  5 2

I. prosto – prościej
miło – milej
blisko – bliżej
krótko – krócej
biało – bielej
prędko – prędzej
cicho – ciszej
wesoło – weselej
słabo – słabiej
mocno – mocniej

II. 1. Czy możesz mówić trochę głośniej?
2. Michał mieszka dalej od centrum miasta niż Maciek.
3. Przeszkadza mi hałas. Czy możesz słuchać muzyki trochę 

ciszej?
4. Napisałeś to ćwiczenie jeszcze gorzej niż myślałam.
5. Pani Ewa zarabia więcej niż Pan Piotr.
6. Z Krakowa jest bliżej do Zakopanego niż z Katowic.
7. Lepiej kupować taniej niż drożej.
8. Puma skacze wyżej niż Wojtek.
9. On biegnie wolniej niż ja.

10. Wyglądasz dzisiaj ładniej niż wczoraj.

III. Michał bardzo lubi podróżować, ale nie lubi przygotowywać 
się do podróży. Musi pamiętać o wielu rzeczach. A to zbyt 
dużo pracy! Jak wiemy, Michał jest trochę leniwy. Zawsze 
obiecuje, że zrobi wszystko wcześniej. Są to jednak zbyt opty-
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mistyczne plany. Prawdopodobnie więc będzie robić wszyst-
ko w ostatnim momencie.

L E K C J A  5 3

I. 1. Wczoraj napisałem list i idę wysłać go na pocztę.
2. Skończyłam pracę w czytelni i idę na wystawę.
3. Kupiliśmy bilety i poszliśmy na koncert.
4. Pan Piotr kupił nową wędkę i idzie nad rzekę łowić ryby.
5. Puma bardzo boi się kota – weszła pod stół.
6. Maciek wyszedł przed dom.
7. Pociąg z Białegostoku do Katowic jedzie przez Warszawę.
8. Puma skacze przez krzesło.
9. Po południu idę na basen.

10. Dziecko weszło pod ławkę.

II. 1. Pani Ewa zastanawia się nad tą propozycją.
2. Pan Piotr trzyma w ręcę kwiaty dla babci.
3. Nauczyciel zawsze denerwuje się na uczniów.
4. Dziecko karmi małego psa.
5. Tygrys uciekł z zoo.
6. Michał spotkał się wczoraj z przyjacielem.

III. 1. Obserwuję go.
2. Widzę ich.
3. Lubię ją.
4. On zna nas.
5. Przepraszam cię.
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6. Poproszę je o pomoc.
7. Wiem, że mnie rozumie.

IV. 1. On biegnie szybciej niż Ania. Paweł biegnie najszybciej.
2. On na pewno pracuje więcej niż ja. Ty pracujesz najwięcej!
3. On mówi jednak lepiej po polsku niż ja. Maria mówi 

najlepiej.

V. 1c, 2b, 3b, 4c, 5b.

L E K C J A  5 4

I. 1. Dywan leży na podłodze.
2. W czasie przerwy rozmawialiśmy na korytarzu.
3. Po zajęciach spotykamy się w parku.
4. Zatrzymaliśmy się przed wystawą sklepową.
5. Pan Piotr pracuje w szpitalu.
6. Michał spędzi wakacje w Afryce.
7. Kosz na śmieci stoi przy drzwiach.
8. Ludzie śpią w domu.
9. Dworzec jest w centrum.

10. Ta gazeta leży na biurku.

II. 1. Długo czekałem na niego przed domem.
2. Jedziemy nad jęzioro.
3. W tym lesie jest dużo grzybów.
4. Ptak siedzi na drzewie.
5. Dlaczego wszedłeś pod stół?



68

6. Jutro idę w góry.
7. Kot skacze na drzewo.
8. Wojtek ma dużo kamieni pod szafą.
9. Paweł wyszedł przed dom.

10. On siedzi w samochodzie.

III. 1. Z kim pojechał Michał do Afryki?
2. Na czym nauczyłaś się grać w ubiegłym roku?
3. O czym marzysz?
4. O kim opowiadała Pani Irena?
5. Z czym lubisz kanapki?
6. O czym muszę pamiętać?
7. Z kim umówiła się Pani Zosia przed kinem?
8. Z kim długo rozmawiałeś?
9. Na czym umiesz jeździć?

10. Do kogo piszesz list?

IV. 1. Dlaczego zawsze się śmiejesz?
2. On niczego się nie boi.
3. Dlaczego stoicie w tym miejscu?
4. On nigdy się nie uśmiecha.
5. Dzieci często boją się ciemności.
6. Nasz samochód stoi na parkingu.

L E K C J A  5 5

I. 1. Dzisiaj po południu będę pływać i pójdę do kina.
2. Pani Irena chciała upiec ciasto, ale nie miała mąki.
3. Wojtek ma jeża, więc jest bardzo szczęśliwy.
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4. Pan Piotr chce zmienić pracę, ale nie chce się 
przeprowadzić.

5. Ania lubi bawić się lalkami i chodzić na spacery z Pumą.
6. Pan Piotr często łowi ryby, więc zabierze na wakacje 

wędkę.
7. W niedzielę Pani Zosia spotka się z Franciszkiem albo 

pójdzie z panią Ireną na kawę.
8. Dzisiaj pojadę do Warszawy albo do Krakowa.
9. Nie nauczyłem się, więc nie zdałem egzaminu.

10. Chcę kupić tę sukienkę, ale nie mam pieniędzy.

II. Przykładowe rozwiązania:
Pozwolę synowi iść do kina.
Nakarmię moje koty.
Włożę jeża do pudełka.
Boję się dużych psów.
Wierzę w ciebie.

III.  mysz  wąż  żółw  puma
Co je i pije? ser myszy sałatę mięso
Gdzie żyje? dom las las Afryka
Jaki(a) jest? mała groźny wolny dzika

IV. 1. To jest prezent dla niego.
2. Zaproszę przyjaciółkę na niedzielę.
3. Musimy odwiedzić mojego starego przyjaciela 

w Krakowie.
4. Czy pomożesz Wojtkowi?
5. Muszę pokazać ci moją nową sukienkę.
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6. Wierzysz tej kobiecie?
7. Ciekawe, co jedzą słonie?
8. Zawsze marzył o dobrym przyjacielu.
9. Plecaki włożyłem już do samochodu.

10. Mogę zadzwonić do niego.

L E K C J A  5 6

I. 1. Jaką ocenę ma Wojtek z języka angielskiego?
Wojtek ma z angielskiego celujący.

2. Jaką ocenę ma Wojtek z geografii?
Wojtek ma z geografii bardzo dobry.

3. Jaką ocenę ma Wojtek z matematyki?
Wojtek ma z matematyki dobry.

4. Jaką ocenę ma Wojtek ze środowiska?
Wojtek ma ze środowiska bardzo dobry.

II. 1. Czekam na niego.
2. Bardzo nie lubię pani z języka polskiego.
3. Pracowałem przez dwie godziny.
4. Zawsze miałem dobre oceny z matematyki.
5. Pekin jest bardzo daleko. Będziemy jechać przez kilka dni/ 

Będziemy jechać kilka dni.
6. Rozmawiałem z nim przez telefon.
7. Wyszedł z domu przez okno.
8. Muszę pojechać do Paryża.
9. Zadzwonię do ciebie do domu./ Zadzwonię do ciebie 

z domu.
10. Przyjadę do ciebie w piątek.
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III. 1. Wojtek nie chce ani chodzić do szkoły, ani opiekować się 
Anią.

2. Pani Zosia nie pracuje ani w szpitalu, ani na uniwersytecie.
3. Pani Ewa nie pisze ani artykułów o polityce, ani o 

dzieciach.
4. Pan Piotr nie jest ani chirurgiem, ani pediatrą.
5. Nie znam ani niemieckiego, ani francuskiego.
6. Michał nie był ani w Anglii, ani we Francji.
7. Pani Irena nie piecze ani ciasta z jabłkami, ani ciasta z 

serem.

L E K C J A  5 7

I. 1. Właśnie jadę do Gliwic.
2. Wczoraj przez dwie godziny Piotr jechał samochodem.
3. Pan Stefan za tydzień pojedzie do Rybnika.
4. Widziałem ich w tramwaju. Ciekawe, gdzie jechali?
5. Dom jest pusty. Chyba pojechali na wakacje.

II. Przykładowe uzupełnienia:
1. Jeżeli mnie trochę lubisz, przyjedź do mnie.
2. Jeżeli w tym roku nie pojadę w góry, to będzie mi bardzo 

przykro.
3. Jeżeli nie uczysz się języków obcych, to będziesz mieć 

kłopoty z komunikacją.
4. Jeżeli nie przygotujesz się do lekcji, otrzymasz ocenę 

niedostateczną.
5. Jeżeli będziesz pracować za dużo, to się rozchorujesz.
6. Jeżeli nie skończysz tej pracy, to szef będzie zły.
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7. Nie zarobię pieniędzy, jeśli nie pójdę do pracy.
8. Pójdę na spacer, jeżeli będzie ładna pogoda.
9. Pojadę na długie wakacje, jeżeli zarobię dużo pieniędzy.

10. Pójdę na koncert, jeśli będę miał bilety.

III. 1. Jeżeli nie będę mówić po polsku, to Polacy nie będą mnie 
rozumieć.

2. Jeżeli będziemy mieć czas, to pojedziemy do kolegi.
3. Jeżeli Ania zgubi piłkę, to będziemy płakać.
4. Jeżeli on nie ma cukru, to będzie pić gorzką kawę.
5. Jeżeli będę mieć czas, to pójdę z tobą do kina.

IV. 1. Jeżeli ktoś dużo się uczy, będzie mieć same piątki.
2. Jeżeli ktoś jest chory, to musi iść do lekarza.
3. Jeżeli będę mieć dużo pięniędzy, to będę podróżować.
4. Jeżeli będzie świecić słońce, będę spacerować.

L E K C J A  5 8

I. 1. Pojechałbym/ pojechałabym do Mrągowa, ale muszę 
zostać w domu.

2. Pan Piotr zmieniłby pracę, ale boi się przeprowadzki.
3. Pani Irena upiekłaby ciasto ze śliwkami, ale nie ma mąki.
4. Ania chętnie poszłaby do szkoły, ale jest za mała.
5. Przeczytałbym/przeczytałabym tę książkę, ale nie ma jej 

w bibliotece.
6. Poszedłbym/ poszłabym z wami, ale muszę pilnować siostry.
7. Paweł i Andrzej przygotowaliby plan wycieczki, ale nie 

mają mapy.
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8. Pożyczyłbym/pożyczyłabym ci pieniądze, ale nie mam.
9. Pani Ewa posprzątałaby mieszkanie, ale woli spać.

10. Zadzwoniłbym/zadzwoniłabym do ciebie, ale nie mam 
numeru telefonu.

II. 1. Ania cały dzień pływała w jęziorze.
2. Państwo Orłowscy wynajęli dom na wsi.
3. Czy często dzwonisz do przyjaciół?
4. W Mrągowie możecie spotkać dużo gwiazd filmu.
5. Wojtek zbiera kamienie.
6. Pani Ewa nigdy nie opala się, bo nie lubi słońca.
7. Czy Michał pojedzie do Mrągowa?
8. Czy chcesz iść do kina dziś wieczorem?

III. Praca w domu Praca zawodowa Czas wolny 
sprzątać pisać artykuł pływać
malować płot badać pacjentów uczyć się
myć naczynia przeprowadzać 

wywiad
opalać się

wyrzucać śmieci sprzedawać oglądać telewizję
dzwonić do różnych 
osób

dzwonić do różnych 
osób
rozmawiać
spacerować

L E K C J A  5 9

Ia. 1. Posprzątałaby mieszkanie, gdyby była w domu.
2. Czy pojechałabyś ze mną do Warszawy?
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3. Chętnie spacerowałabym z psem, gdybym wcześniej 
wracała do domu.

4. Pomalowałabym płot, gdybym miała farby.
5. Wysłałabym list, gdyby poczta była czynna.

Ib. 1. Posprzątałaby mieszkanie, gdyby były w domu.
2. Czy pojechałybyście ze mną do Warszawy?
3. Chętnie spacerowałybyśmy z psem, gdybyśmy wracały 

wcześniej do domu.
4. Pomalowałyby płot, gdyby miały farby.
5. Wysłałyby list, gdyby poczta była czynna.

II. 1. Zosia przeczytałaby tę książkę, gdyby miała czas.
2. Ewa i Piotr spotkaliby się w kawiarni, gdyby skończyli 

wcześnie pracę .
3. Ugotowałbym/ugotowałabym obiad, gdybyś zrobił/ 

zrobiła zakupy.
4. Pojechalibyśmy na wakacje, gdyby nasze dziecko było 

zdrowe.
5. Byłbyś dobrym aktorem, gdybyś był odważny.
6. Gdybym znał dobrze język polski, oglądałbym polskie 

filmy.
7. Gdybyście nauczyli się pływać, moglibyście wynająć 

żaglówkę.
8. Zrobiłbym/zrobiłabym dobrą kolację, gdybyś przyszedł/

przyszła do mnie.
9. Przeczytałbym/przeczytałabym książkę, gdybym był/była 

w domu.
10. Pływałbym/pływałabym, gdyby była ładna pogoda.
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IIIa. Pani Ewa: Znowu zapomniałeś o urodzinach Ewy?

Pan Piotr: Tak, to prawda, ale dlaczego mi o tym nie 
przypomniałaś?

Pani Ewa: Musisz pamiętać o tym dniu, bo to dla niej ważne.

IIIb. Pani Ewa: Czy pamiętasz nasze pierwsze wakacje?

Pan Piotr: Tak, przypominam sobie, że byliśmy nad morzem, 
ale nie pamiętam nazwy tej miejscowości. Zapomniałem też, 
kiedy to było.

L E K C J A  6 0

I. Przykładowe uzupełnienia:
Zawsze trzeba mówić prawdę.
Nigdy nie należy kłamać.
Czasami warto pójść do kina.

II. Czy zawsze przymierzasz ubranie w sklepie?
Czy pamiętasz numer kołnierzyka koszuli twojego ojca?
Czy znasz amerykańską numerację ubrań?
Czy lubisz przymierzać ubrania?
Czy trzeba pamiętać swoje rozmiary?

III. Przykładowe uzupełnienia:
1.

Klientka: Proszę mi pokazać tę kolorową sukienkę.
Sprzedawczyni: Tę?
Klientka: Nie, tę obok.
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Sprzedawczyni: Jaki ma pani rozmiar?
Klientka: 40.
Sprzedawczyni: Niestety, jest tylko 42. Będzie chyba za duża.
Klientka: Mimo wszystko chcę ją przymierzyć.
Sprzedawczyni: Proszę bardzo.

2.
Sprzedawczyni: Dzień dobry. Czy coś panu pokazać?
Klient: Tak, chcę przymierzyć te brązowe buty.
Sprzedawczyni: Ale jest tylko 40.
Klient: To bardzo dobrze. To mój rozmiar. Ile one kosztują?
Sprzedawczyni: Nie są drogie. Tylko 280 złotych.

IV. 1. Czy podoba ci się ten czarny płaszcz?
2. Jak myślisz, czy Piotrowi spodoba się moja nowa fryzura?
3. Bardzo podobał mi się twój nowy garnitur.
4. Czy podoba mu się ten zielony sweter?
5. Podobają jej się nowe spodnie Ewy.

L E K C J A  6 1

I. 1. Wojtek opowiadał o swoich problemach.
2. Pan Piotr jedzie swoim samochodem.
3. Adam rozmawia ze swoją żoną.
4. Państwo Orłowscy jadą na wakacje ze swoimi dziećmi.
5. On szuka swoich okularów.
6. Każdy ma swoje problemy.
7. Ania nie może znaleźć swojej lalki .
8. Widzę swoje błędy.
9. Nie lubię swoich włosów.

10. Często myślę o swoich przyjaciołach.
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II. 1. Paweł bierze swój parasol.
2. Paweł bierze jego parasol.
3. Adam patrzy na swoją żonę.
4. Adam patrzy na jego żonę.
5. Zbyszek idzie na spacer z jego psem.
6. Zbyszek idzie na spacer ze swoim psem.
7. Michał czyści jego buty.
8. Michał czyści swoje buty.
9. Oni sprzątają swój pokój.

10. Michał sprząta ich pokój.

III. 1. Czy widziałeś ich nowe mieszkanie?
2. Nie pamiętam twojego numeru telefonu.
3. Dlaczego przyglądasz się moim nowym butom?
4. Wczoraj byłam na spacerze z moimi rodzicami.
5. Nie lubię chodzić na jego wykłady.
6. Bardzo podobają mi się jej obrazy.
7. Idę do kina z jej dziećmi.
8. W tym roku spędzę wakacje z moimi przyjaciółmi.
9. Czy to jest jej portmonetka?

10. Czy znalazłeś moje klucze?

IV. 1. Chociaż cały dzień świeci słońce, jest zimno.
2. Bardzo cię lubię, ale nie pożyczę ci tej książki.
3. Myślałam, że już widziałeś ten film.
4. Muszę się dużo uczyć, bo za tydzień mam egzamin.
5. Nie wiem, co będę robić jutro. Odwiedzę ciocię lub 

spotkam się z koleżanką.
6. Lubimy pływać i opalać się.
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7. Zadzwonię do ciebie albo napiszę list.
8. Musi pan być jutro wcześniej w pracy, ponieważ 

przyjedzie dyrektor banku.

L E K C J A  6 2

I. oglądać – oglądanie
biegać – bieganie
pożyczać – pożyczanie
szukać – szukanie
myślec – myślenie
zapomnieć – zapomnienie
chodzić – chodzenie
płacić – płacenie
spać – spanie
kupić – kupienie

II. Nie znoszę czytania książek.
Muszę iść do biblioteki.
Oni już dwie godziny czytają tę gazetę.
Należy oddawać książki.
Chciałabym pożyczyć książkę o psach.
O czym jest ta książka?
Czy byłeś u nich?
Nie znoszę tej czytelni.
Myślę, że będę pracować w tej bibliotece.
Lubię książki o dalekich podróżach.

III. Przykładowe uzupełnienia:
Nie znoszę książek scince fiction.
Uwielbiam kryminały.
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Nigdy nie czytam poezji.
Tylko czasami czytam książki psychologiczne.

L E K C J A  6 3

I. 1. Lubię aktorów, którzy grali w tym filmie.
2. W pokoju siedziało dziecko, które cały czas płakało.
3. Kupiłam kapelusz, który wczoraj wisiał na wystawie.
4. Odwiedziłam kolegę, który jest w szpitalu.
5. Rozmawialiśmy o kobietach, które widzieliśmy przez okno.
6. Czy wziąłeś tą książkę, która leżała na stole?
7. Patrzę na psa, który siedzi na ławce.
8. Lubię ludzi, którzy się uśmiechają.
9. Myślę o przyjacielu, który wyjwechał za granicę.

10. Zadzwonię do dziewczyny, która była u mnie wczoraj.

II. dziecko

w średnim 
wieku

stary

młody

jasne

ciemne

rude

blondyn

szatyn

brunet

szczupły

gruby

zgrabny

przystojny

ładny

wysoki

średniego 
wzrostu

mały

niski

kłótliwy

skromny

pracowity

leniwy

złośliwy

uparty

uprzejmy

pewny siebie

miły

sympatyczny

mądry

inteligentny

tolerancyjny

serdeczny
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IV. 1. Pan Adam jest jednym z najbardziej leniwych ludzi.
2. Pani Wiktoria jest jedną z najbardziej kłótliwych kobiet.
3. Pavarotti jest jednym z najlepszych śpiewaków.
4. Królowa Anglii jest jedną z najbardziej znanych osób.
5. Nowy Jork jest jednym z największych miast.

L E K C J A  6 4

I. 1. Michał mówi, że jedzie do Afryki.
2. Mówimy, że byliśmy w świetnej restauracji.
3. Pani Ewa mówi, że jej koleżanka będzie mieszkać u nich.
4. Pan Piotr mówi, że to nie jest dobry pomysł.
5. Pani Irena mówi, że cały dzień rozmawiała z sąsiadami.
6. Państwo Orłowscy mówią, że już niedługo pojadą na 

wakacje.
7. Mówię, że nie mogę znaleźć dobrej pracy.
8. Ania mówi, że chce się bawić.
9. Pan Jan mówi, że będzie szukać pracy.

10. Pani Ewa mówi, że musiała wczoraj pojechać do Gdańska.

II. Rozmawiam z ojcem (matką, profesorem, nauczycielem).
Dzwinię do szefa (pracy, szkoły, firmy, dyrektora).
Rozmawiałem o (Adamie, mieście, zakupach).
Mieszkam u babci (rodziców, kolegi, koleżanki).
Przyjadę do ciebie (niego, was).

III. 1. Znamy tego profesora, wiemy, że jest bardzo sympatyczny.
2. Wiem, że lubisz lody, znam cię dobrze.
3. Nie znam twojego syna, ale wiem, że studiuje matematykę.
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4. Czy znasz tego człowieka?
5. Czy wiesz coś o nim?
6. Pani Zosia zna pana Franciszka i wie, że jest dobrym 

człowiekiem.
7. Znam angielski, ale nie wiem, jak jest po angielsku „rudy”.
8. Znam dobrze to miejsce i wiem, że ci się spodoba.
9. Znam go, ale nie wiem, gdzie pracuje

10. Znamy tę powieść, ale nie wiemy, jaki jest jej tytuł.
11. Wiem, że jestes pracowity, znam cię od dwudziestu lat.

L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

II. skarb, rozmiar, pożyczyć, ocena, walizka, przypomnieć

III. 1. Mam prawo do własnego zdania.
2. Przyjadę do ciebie za pięć minut.
3. Piotrek nie radzi sobie ze swoimi problemami.
4. Basia będzie mieszkać u nas kilka dni.
5. Czy możesz włożyć tę książkę do torby?
6. Musimy pójść na stoisko z kurtkami.
7. On nie potrafi żyć bez pieniędzy.
8. Jaki stopień z polskiego miał Andrzej?
9. Lubię chodzić w góry.

10. Uwielbiam rozmowy o zwierzętach.

IV. 1. Mirka myślała o swoich rodzicach.
2. Muszę przyznać, że Ania pracuje lepiej niż ja.
3. Lubię uczniów, którzy są pilni.
4. Wojtek skoczył z dachu na ziemię.
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5. Kasia jest najmilszą osobą, jaką znam.
6. Dlaczego siedzisz pod stołem?
7. On biegnie szybciej niż ty.
8. Jutro pójdziemy do muzeum.
9. Musisz pracować więcej niż twój brat.

10. Nie ma sensu dłużej rozmawiać.

V. 1. Co zrobiłbyś, gdyby zepsuł ci się samochód?
2. Poślibyśmy do teatru, gdybyśmy mieli czas.
3. Napisałbym list, gdybym miał twój adres.
4. Jak myślisz, czy Kasia zaprosiłaby nas do siebie?
5. Ania i Paweł chętnie zwiedziliby Cieszyn.
6. Gdyby wiedziałam, że jest tak ciepło, włożyłabym letnią 

sukienkę.
7. Stefan i Zbyszek przeczytaliby tę książkę, ale mają mało 

czasu.
8. Nie martwiłby się o syna, gdyby dostał od niego dłuższy 

list.
9. Czy wziąłbyś wędkę, gdybyś jechał nad jezero?

10. Zobaczyłbyś ją, gdybyś przyszedł wcześniej.

VI. Już zaczeły się wakację. Pada deszcz, ale wielu ludzi nie martwi 
się. Nawet Marcin który nie znosi deszczu, postanowił pojechać 
w góry. Zaprosił go kolega, który ma tam mały domek. Spędzą 
razem tydzień,, a potem Marcin odwiedzie ciocię w Warszawie. 
Nigdy jeszcze nie był w stolicy. Chce zobaczyć Zamek Królew-
ski, zwiedzić Łazienki i pójść do paru muzeów. Będzie tam tyl-
ko kilka dni, musi więc dobrze zaplanować czas.
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VII. Przykładowe odpowiedzi:
Pani Basia mówi, że niedaleko państwa Orłowskich mieszka 
kobieta, która chodzi dziwnie ubrana. Powiedziała też, że 
rozmawiała z nią prawie godzinę.

L E K C J A  6 5

I. dworzec lotnisko granica
rozkład
kasa
bilet kolejowy
miejscówka
poczekalnia

hala odlotów
kasa
paszport
bilet lotniczy
kontrola celna

kontrola celna
paszport

II. Podróżny: Proszę bilet do Warszwy (Gdańska, Katowic)  
   na pociąg ekspresowy (osobowy, pospieszny).
Kasjer: Normalny czy ulgowy?
Podróżny : Ulgowy. Czy to pociąg z miejscówkami?
Kasjer: Tak. Miejscówka kosztuje 25 złotych.
Podróżny : To poproszę bilet i miejscówkę. Ile płacę?
Kasjer: 78 złotych.

III. 1. Adam długo stał przed drzwiami i nagle wszedł do pokoju.
2. Nagle z pokoju wybiegł pies.
3. Czy to Piotr? Tak, właśnie wchodzi do mieszkania.
4. Wczoraj wyjechałam z Paryża i dzisiaj jestem w Katowicach.
5. Ania szybko wybiegła ze szkoły i zatrzymała się na światłach.
6. Kiedy przyjedziesz do nas?
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7. Kiedy wychodził z mieszkania, zamknął drzwi na klucz.
8. Pan Piotr wyjechał samochodem z garażu i pojechał 

do centrum miasta.
9. Dlaczego wjechałeś na trawnik?

10. Dobrze, że jesteś. Może wejdziesz do środka?

IV. 1. Weszła do mieszkania.
2. Wyjechała z Polski.
3. Przyszła do mojego mieszkania.
4. Wybiegł ze szkoły.
5. Wbiegł do pokoju.
6. Wjechał do garażu.
7. Wyszliśmy z kina.
8. Przejechaliśmy przez całą Polskę.
9. Wszedł do szkoły.

10. Przeszedł przez pokój.

V. Pan Piotr wrócił z pracy. Nikogo nie było w domu. Otworzył 
drzwi i przywitał się z Pumą. Był bardzo zmęczony. Wszedł do 
swojego pokoju i usiadł w fotelu. Puma zawsze lubi być blisko 
pana Piotra, więc też weszła do pokoju razem z nim. Nagle pan 
Piotr usłyszał dzwonek telefonu. Wyszedł więc ze swojego po-
koju, przeszedł przez przedpokój i wszedł do drugiego pokoju. 
Pan Piotr rozmawiał przez chwilę przez telefon, a potem wy-
szedł z tego pokoju, przeszedł przez przedpokój i wszedł do 
swojego pokoju. Puma zrobiła to samo. Wyszła z pokoju, prze-
szła przez przedpokój i weszła do pokoju pana Piotra. Kiedy 
pan Piotr usiadł w fotelu, usłyszał telefon. Jak myślisz, co zrobił 
pan Piotr? Co zrobiła Puma? Telefon dzwonił pięć razy.
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L E K C J A  6 6

I. Czy byłeś już...
 – na basenie, poczcie, dworcu, wystawie, koncercie, 

dyskotece, Węgrzech
 – w operze, Ameryce, domu, cyrku, hotelu, lesie, parku
 – u przyjaciela, kolegi, sąsiada, babci, sąsiadki, dziadka, 

fryzjera.

II. 1. Babcia i Ania poszły do sąsiadki, były u sąsiadki, wyszły 
od sąsiadki.

2. Pan Piotr pojechał do szpitala, był w szpitalu, wrócił 
ze szpitala.

3. Adam i Michał poszli na uniwersytet, byli 
na uniwersytecie, wrócili z uniwersytetu.

4. Pojechaliśmy do rodziny, byliśmy u rodziny, wyjechalismy 
od rodziny.

5. Wojtek poszedł do szkoły, był w szkole, wrócił ze szkoły.

III. Gdzie (Dokąd) poszły? Gdzie były? Skąd wyszły?
Gdzie (Dokąd) pojechał? Gdzie był? Skąd wrócił?
Gdzie (Dokąd) poszli? Gdzie byli? Skąd wrócili?
Gdzie (Dokąd) pojechaliście? Gdzie byliście? Skąd wyjechaliście?
Gdzie (Dokąd) poszedł? Gdzie był? Skąd wrócił?

IV. 1. Matka boi się o dziecko.
2. Dziadkowie tęsknią za wnukiem.
3. Dlaczego jesteś zły na Pawła?
4. On jest dumny ze swoich uczniów.
5. Czekam na niego dwie godziny.
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6. Pani Ewa martwi się o syna.
7. Zawsze zazdroszczę ludziom poczucia humoru.
8. Ania liczy na Michała.
9. Czy wierzysz we mnie?

10. On zawsze martwi się o rodziców.

V. 1. Szkoda, że jej nie ma.
2. Szkoda, że ich nie ma.
3. Szkoda, że go nie ma.
4. Szkoda, że ich nie ma.
5. Szkoda, że jej nie ma.

L E K C J A  6 7

I. 1. Bolą mnie nogi.
2. Boli ją ręka.
3. Czy boli cię gardło?
4. Bolą ich nogi.
5. Bolą nas oczy.
6. Czy was też bolą ręce?

II. 1. Czy masz temperaturę?
2. Czuję się słabo.
3. Jest mi duszno.
4. Czy widziałeś gdzieś termometr?
5. Musisz zadzwonić do lekarza.
6. Musisz zażyć tabletkę przeciwbólową.
7. Kiedy przyjmuje lekarz?
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IV. 1. Nie, mam wyższą temperaturę.
2. Nie, boli mnie bardziej.
3. Nie, muszę zażywać je rzadziej.
4. Nie, jestem bardziej chory.
5. Nie, jestem bardziej niespokojny.

V. 1. Przyjedziemy do ciebie za pięć godzin.
2. Myślę, że będę w Katowicach za trzy miesiące.
3. Będziesz zdrowy za dwa tygodnie.
4. Musisz zażyć lekarstwo za dwie godziny.
5. Musisz pójść do lekarza za sześć tygodni.
6. Zadzwonię do niego za kilka minut.
7. Myślę, że będę gotowa za dwa kwadranse.

L E K C J A  6 8

I. samochodowy – samochód
krakowski – Kraków
studencki – student
pomidorowy – pomidor
kuchenny – kuchnia
mięsny – mięso
domowy – dom
bananowy – banan
rodzinny – rodzina
pomarańczowy – pomarańcza
maślany – masło
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II. 1. W moim mieście nie ma drewnianego kościoła.
2. Lubię pływać w górskiej rzece.
3. Ania nie lubi czekoladowych lodów.
4. W moim domu mam kilka plastikowych krzeseł.
5. W następnym tygodniu jadę do Kielc.
6. Kiedy jestem chory, piję herbatę z sokiem cytrynowym.
7. W tym pokoju jest ogromny stół i stoi wielka, zabytkowa szafa.
8. Uwielbiam zupę pomidorową.
9. Czy wiesz, gdzie jest to drewniane krzesło?

10. Muszę wejść do sklepu mięsnego.

IV. Honkong leży na wschód od Paryża.
Czechy leżą na południe od Finlandii.
Moskwa leży na wschód od Londynu.
Kraków leży na północ od Zakopanego.
Wrocław leży na północ od Katowic.
Białystok leży na wschód od Warszawy.
Alpy leżą na południe od Tatr.
Bułgaria leży na południowy wschód od Holandii.

L E K C J A  6 9

I. ten ta to
skarb kość liceum
gość powieść muzeum
koń rzecz drzewo
plan wieś osiedle
pomysł ławka 
most północ
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mężczyzna strona
krzyżyk odpowiedź
wschód książka
magazyn

II. 1. Gdzie są twoje rzeczy?
2. Psy uwielbiają kości.
3. Lubię jeździć na wieś.
4. Co zrobić z tymi rzeczami?
5. Na to pytanie nie ma odpowiedzi.
6. Nie można żyć bez przyjaźni.
7. Możemy pójść na spacer w nocy.
8. Nie znoszę wsi.
9. Nie chcę czytać tej powieści.

10. Czy widzisz tę rzecz?
11. Zawsze chodzę spać o północy.
12. Widzę, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie.
13. Kiedy ostatnio byłeś na wsi?
14. Musimy wyjść z imprezy przed północą.
15. Nie wierzę w przyjaźń.

III. 1.
Wiesz, musimy pogadać. Rozmawiałem wczoraj z Wojtkiem. 
Pokazał mi starą mapę. Jest pewny, że na naszym osiedlu jest 
skarb. Pójdziemy tam w nocy sprawdzić. Ale nie możesz tego 
nikomu powiedzieć. Czy przyrzekasz?
2.
Zbyszek rozmawia z Pawłem:
Adam powiedział, że Wojtek znalazł prawdziwy skarb niedaleko 
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domu. Teraz musi schować gdzieś ten skarb. Rodzice nic nie 
wiedzą. Ciekawe, co z tym zrobi?

IV. 1. Paweł jest odważniejszy od Piotra.
2. Twoja opowieść jest ciekawsza niż jego.
3. Może to będzie najpiękniejsza przygoda w naszym życiu.
4. Ta wieś jest mniejsza od tamtej.
5. Ta wiadomość jest najwspanialsza ze wszystkich.
6. Myślę, że Gosia jest starsza od mojej siostry.
7. Ten człowiek jest sympatyczniejszy niż Zbyszek.
8. Ta informacja jest najważniejsza ze wszystkich.
9. Mój pies jest chyba mniejszy od twojego.

10. To najlepsza książka, jaką czytałem.

L E K C J A  7 0

I. Przykładowe zdania:
Od wczoraj mam zepsuty telefon.
Moja babcia mieszka na dziesiątym piętrze.
Nie lubię mieszkań w bloku, bo zwykle są zbyt małe.
W moim mieście jest wiele starych, zabytkowych kamienic.
Dobrze jest mieszkać blisko centrum.
Chciałabym mieć dom za miastem.
Wreszcie znalazł pracę na cały etat.
Pracuję w tej firmie tylko na pół etatu.
Janek dużo pracuje, ale źle zarabia.
W moim domu jest duży taras na dachu.
Tą firmą kieruje energiczny dyrektor.
Wolę spokojnego dyrektora niż nerwowego.



91

Właściciel zażądał zbyt wysokiego czynszu za mieszkanie.
Mój czynsz jest niższy niż twój.
Po kilku latach pracy wreszcie zaczął dobrze zarabiać.
Nie chciałabym mieszkać na parterze.

II. 1. Piotr powinien więcej odpoczywać.
2. Powinniście wyjechać na wakacje.
3. Aniela powinna więcej czytać.
4. Krysia mówi do Maćka i Adama: „Powinniście umyć 

samochód”.
5. Myślę, że powinniśmy częściej chodzić do kina.
6. Oni powinni odwiedzić przyjaciela w szpitalu.
7. Roma i Aldona powinni częściej rozmawiać z koleżankami.
8. Każdy powinien sprzątać swój pokój.
9. Powinieneś częściej myśleć o sobie.

10. Oni powinni siedzieć cicho.

III. 1. Trzeba go zrozumieć.
2. Wszystko jej wolno.
3. Można ją kupić we wszystkich księgarniach.
4. Warto go zobaczyć.
5. W tym pokoju nie wolno palić i dlatego nie ma 

popielniczki.
6. Należy oddawać książki w terminie.
7. Trzeba posprzątać mieszkanie.
8. Warto ją zobaczyć.
9. W tym sklepie można kupować na raty.

10. Warto się uczyć.
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L E K C J A  7 1

I. talerz
pomidor
rower
okno
pióro
krzesło
samochód
ser
kiełbasa

II. 1. Dlaczego nie wysiadasz?
2. Nie lubię szybko wsiadać do samochdu.
3. Na którym przystanku dzisiaj wysiadasz?
4. Dlaczego jeszcze stoisz i nie wsiadasz d pociągu?
5. Musisz wsiąść do tramwaju nr 16.

III. Te panie mają ładne torebki i eleganckie kapelusze.
Widziałyśmy wczoraj w parku małe pieski.
Czy znacie te studentki z Hiszpanii?
Musimy kupić bułki, soki i czekolady.
Kasia i Basia położyły na stole pióra i dzisiejsze gazety.

IV. 1. Muszę zrobić zakupy.
2. Ta kawiarnia jest ładniejsza od tamtej.
3. Paweł jest wyższy od Piotra.
4. Uwielbiam świeże bułki.
5. Ania z babcią wychodzą ze sklepu.
6. Dlaczego nie wsiadłeś do tego tramwaju?
7. Ta kobieta zawsze wysiada na tym przystanku.
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L E K C J A  7 2

I. 1. Za pięć lat przyjadę do ciebie.
2. Za dwa miesiące muszę napisać artykuł.
3. Po dwóch miesiącach napisałem artykuł.
4. Andrzej był bardzo chory, ale po trzech dniach wstał z łóżka.
5. Andrzej jest teraz chory, ale za trzy dni wstanie z łóżka.
6. W końcu po czterech tygodniach przeczytałem tę 

książkę.
7. Za cztery tygodnie przeczytam tę książkę.
8. Po dziesięciu latach przypomniałeś sobie o mnie!
9. Myślę, że przypomnisz sobie o mnie za dziesięć lat.

10. Zadzwonię za kilka dni.

II. 1. W przyszłym roku pojedziemy w góry.
2. W listopadzie zawsze jest zimno i pada deszcz.
3. W środę musisz pójść do dentysty.
4. Prawdopodobnie w styczniu przyjedzie do nas wujek.
5. Czy zadzwonisz do mnie w przyszłym tygodniu?
6. Ania chce pójść do teatru we wtorek.
7. Na pewno spotkamy się w kwietniu.
8. W przyszłym miesiącu chyba wrócę do swojego kraju.
9. W zeszłym roku byliśmy w Hiszpanii.

10. W marcu muszę zdać ostatni egzamin.

III. Przykładowe uzupełnienia:
1. Pracowałem ciężko przez dwa miesiące.
2. Byłem w kinie dwa dni temu.
3. Za rok będę dziadkiem.
4. Przez tydzień będę w Warszawie.
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5. Długo chorowałem, dopiero po trzech tygodniach 
wstałem z łóżka.

6. W kwietniu kwitną kwiaty.
7. Dawno temu ludzie chodzili boso.
8. Dwa miesiące temu była zima.
9. Ta książka jest bardzo gruba. Będę ją czytać przez miesiąc.

10. Za dwa miesiące będzie jesień.

L E K C J A  7 3

I. 1. Zapomniałem, gdzie jest ta książka.
2. Czy możesz mi powiedzieć, kiedy zaczyna się lekcja?
3. Spotkała kolegę, kiedy była w Warszawie.
4. Zrobię zdjęcie, kiedy ty nie będziesz patrzeć.
5. On wie, gdzie znajduje się dobra kawiarnia.
6. Rozmawiałam z Piotrem, kiedy zadzwonił telefon.
7. Poszłam na wystawę, gdzie spotkałam znajomego.
8. Zobaczyliśmy ten samochód, kiedy byliśmy na spacerze.
9. Nie pamiętam, gdzie/kiedy go spotkałam.

10. Zadzwonimy, kiedy wrócimy.

II. Przykładowe rozwiązania:

Paweł może szukać pracy w fabryce telewizorów, w kinie 
i w szpitalu.

Anna może szukać pracy w szkole i w muzeum.

Andrzej może szukać pracy w szkole, agencji reklamowej 
i w redakcji.

Marcin może szukać pracy w szpitalu, restauracji i w kawiarni.
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III. 1. Jestem ekonomistą w biurze.
2. Pracuję jako sprzedawca w sklepie mięsnym.
3. Pracuję jako lekarz w szpitalu miejskim.
4. Jestem kelnerką we włoskiej restauracji.
5. Pracuję jako sprzątaczka w hotelu.
6. Pracuję jako redaktor w „Nowej Gazecie”.
7. Pracuję jako kasjerka w kinie.
8. Jestem fotografem w agencji reklamowej.
9. Pracuję jako bibliotekarka w szkole.

10. Jestem modelką w agencji „Moment”.

L E K C J A  7 4

I. wnuk – syn córki lub syna
wnuczka – córka córki lub syna
kuzyn – syn cioci lub wujka
szwagierka – siostra męża lub żony
ciocia – siostra mamy lub taty, też żona wujka
szwagier – mąż siostry
wujek – brat mamy lub taty, też mąż cioci
kuzynka – córka cioci lub wujka
zięć – mąż córki.

II. 1. Jak długo pracujesz?
2. Dokąd (gdzie) idziesz?
3. Skąd wracasz?
4. Gdzie teraz mieszkasz?
5. Gdzie musisz pojechać?
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III. Przykładowe zdania:
1. W czwartek odwiedzą mnie moi przyjaciele z liceum.
2. Pamiętam o naszym spotkaniu w czwartek.
3. Moja przyjaciółka urodziła zdrowego, pięknego syna.
4. Marcin bardzo cieszy się na spotkanie ze swoim wujkiem.
5. Basia często myśli o swoich ostatnich wakacjach nad morzem.

IV. 1. Musisz go odwiedzić w przyszłym miesiącu.
2. Czy ty pamiętasz kolegę z klasy?
3. On dobrze wygląda.
4. Ona urodziła syna pół roku temu.
5. Mieszkamy w Gdańsku na ulicy Zimowej.

L E K C J A  7 5

I. niedźwiedź – niedźwiedzie
tygrys – tygrysy
żyrafa – żyrafy
lew – lwy
pająk – pająki
pies – psy
kot – koty
mysz – myszy
krowa – krowy
jeż – jeże
koń – konie

II. 1. Dlaczego w tym pokoju jest aż sześć psów?
2. Chciałbym mieć trzy chomiki.
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3. Czy dobrze widzę? Tutaj jest siedem kotów?
4. Na drzewie siedzi mnóstwo ptaków.
5. W klatce są cztery małpy.

III. 1. Pan Stefan hoduje rybki.
2. Ania boi się myszy.
3. To jest bardzo ciekawa książka o zwierzętach.
4. Nie wolno karmić zwierząt w zoo.
5. Pani Irena często rozmawia ze zwierzętami.
6. Zimą trzeba pomagać ptakom.
7. Dlaczego nie dałaś jeść psu?
8. Z zainteresowaniem patrzyłem na zabawę małych kotów.
9. Nie boję się zwierząt.

10. Muszę pójść do weterynarza z moimi psami.

IV. Pan Stanisław ma psa, którego bardzo lubi. Nie może żyć 
bez tego psa. Codziennie rano daje jeść psu. Potem spaceru-
je z psem. Wieczorem czasami rozmawia z psem. Kiedy idzie 
spać, śni o swoim psie.

L E K C J A  7 6

I. czytać
czytaj

niech
czyta czytajmy czytajcie niech

czytają
śpiewać
śpiewaj

niech
śpiewa śpiewajmy śpiewajcie niech

śpiewają
gotować
gotuj

niech
gotuje gotujmy gotujcie niech

gotują
sprzątać
sprzątaj

niech
sprząta sprzątajmy sprzątajcie niech

sprzątają
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rysować
rysuj

niech
rysuje rysujmy rysujcie niech

rysują
robić
rób

niech
robi róbmy róbcie niech

robią
wrócić
wróć

niech
wróci wróćmy wróćcie niech

wrócą
otworzyć
otwórz

niech
otworzy otwórzmy otwórzcie niech

otworzą

II. 1. Naucz się nowych słówek!
2. Zrób kolację dla wszystkich!
3. Pomalujmy mieszkanie!
4. Kupcie nowy somochód!
5. Niech Ania umyje naczynia!
6. Niech Wojtek zje śniadanie!
7. Niech wypiją szklankę ciepłej herbaty!
8. Pracujmy do trzeciej!
9. Skończ pisać!

10. Wróćcie do domu przed ósmą!

III. 1. Andrzej nie może napisać listu, bo nie ma długopisu.
2. Paweł nie umie/potrafi pisać listów. Nigdy nie wie, o czym 

pisać.
3. Pani Ewa nie umie/potrafi gotować barszczu. Zawsze robi 

to jej mama.
4. Czy możesz mi pomóc?
5. Puma umie/potrafi skoczyć nawet na wysokie drzewo.
6. Michał potrafi/umie świetnie gwizdać.
7. Wojtek nie może wychodzić z domu wieczorem.
8. Pan Piotr bardzo dobrze prowadzi samochód, ale nie 

potrafi/umie jeździć na rowerze.
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9. Zgubiłam jego numer telefonu i nie mogę do niego 
zadzwonić.

10. Czy umiesz gotować?

IV. 1. Spaceruj, rozmawiaj, baw się ze mną!
2. Nie zostawiaj mnie samego!
3. Nie rozkazuj mi.
4. Kupuj mi kości!
5. Pozwól mi leżeć na łóżku.

L E K C J A  7 7

I. ciągnąć ciągnij
ciągnijcie

niech ciągnie
niech ciągną 

biegnąć biegnij
biegnijcie

niech biegnie
niech biegną

zamknąć zamknij
zamknijcie

nich zamknie
niech zamkną

krzyknąć krzyknij
krzyknijcie

niech krzyknie
niech krzykną

zgadnąć zgadnij
zgadnijcie

nich zgadnie
niech zgadną

dać daj
dajcie

niech da
niech dadzą

być bądź
bądźcie

niech będzie
niech będą

wziąć weź
weźcie

niech weźmie
niech wezmą

iść idź
idźcie

niech idzie
niech idą
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II. 1. Nie jedz tyle. Niech pan/pani nie je tyle.
2. Mów głośniej. Niech pan/pani mówi głośniej.
3. Słuchaj mnie. Niech pan/pani mnie słucha.
4. Pracuj. Niech pan/pani pracuje.
5. Ucz się. Niech pan/pani się uczy.
6. Posprzątaj pokój. Niech pan/pani posprząta pokój.
7. Odwiedź mnie. Niech pan/pani mnie odwiedzi.
8. Napisz do mnie list. Niech pan/pani napisze do mnie list.
9. Umyj okno. Niech pan/pani umyje okno.

III. o kim, o czym
zapomnieć
rozmawiać
myśleć
przypominać sobie

o kogo, o co
prosić
pytać, martwić się

na kogo, na co
krzyczeć
liczyć
być złym
patrzeć

z kim, z czym
witać się

nad kim, nad czym
zastanawiać się
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L E K C J A  7 8

I. Niech pan otworzy okno./Otwórz okno!
Czy mógłby pan otworzyć okno?/Czy możesz otworzyć okno?
Niech pan zamknie drzwi./Zamknij drzwi!
Czy mógłby pan zamknąć drzwi?/Czy możesz zamknąć drzwi?
Niech pan wyjmie wszystko z kieszeni./Wyjmij wszystko z 
kieszeni!
Czy mógłby pan wyjąć wszystko z kieszeni./Wyjmij wszystko 
z kieszeni!
Niech pan będzie cicho./Bądź cicho!
Czy mógłby pan być cicho?/Czy możesz być cicho?
Niech pan wstanie./Wstań!
Czy mógłby pan wstać?/Czy możesz wstać?
Niech pan nie krzyczy./Nie krzycz!
Czy mógłby pan nie krzyczeć? Czy możesz nie krzyczeć?
Niech pan da pieniądze./Daj pieniędze!
Czy mógłby pan dać mi pieniądze?/Czy możesz dać mi 
pieniądze?

II. Przykładowe zdania:
Zapraszam was na obiad.
Zapraszam pana na kolację.
Zapraszam panią na wycieczkę.
Zapraszam państwa na kawę.
Zapraszam cię na lody.
Zapraszam was do domu.
Zapraszam państwa na urodziny.
Zapraszam panią do teatru.
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III. 1. Pan Piotr przepada za lodami czekoladowymi.
2. Proszę o kartę.
3. Dziękuję za telefon.
4. Pani Ewa uwielbia jogurt ze śliwkami.
5. Czy możesz podać mi płaszcz?
6. Oni zawsze kłócą się z sąsiadami.
7. Wiem, że przepadasz za pierogami.
8. Bardzo dziękuję ci za pomoc.
9. Czy mogę prosić o herbatę?

10. Oni uwielbiają chodzić do teatru.

L E K C J A  7 9

I. palić – palono
czytać – czytano
wiedzieć – wiedziano
prosić – proszono
szukać – szukano
robić – robiono
malować – malowano
przygotować – przygotowano
rozmawiać – rozmawiano
dzwonić – dzwoniono
powiedzieć – powiedziano
spać – spano

II. 1. Mówi się, że zmienia się klimat.
2. Dawniej chodzono bez butów.
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3. W sejmie przygotowuje się nową ustawę.
4. W klasie rozmawia się o nauczycielach.
5. W tym banku pracuje się do 18.00.
6. Proszono mnie o pomoc.

III. 1. Niestety, książki są coraz rzadziej kupowane./Niestety, 
coraz rzadziej kupuje się książki.

2. We Włoszech często się śpiewa.
3. Śmiano się ze mnie.
4. Często rozmawia się o pogodzie.
5. Pisze się, że niedługo będą wbory.
6. Mówi się, że przestępczość wzrasta.
7. Na spotkaniu dyskutowano o wyborach.
8. Wymyto wszystkie okna.
9. Niedawno otwarto nowy sklep.

10. Ten artysta nie był rozumiany.

IV. Na zebraniu mówiono, że dzieci często nie przygotowują 
się do lekcji.

Często kupowano niepotrzebne rzeczy.
Kwiaty podlewa się co tydzień.
Zrobiono mi głupi żart.
Pacjentowi podano złe lekarstwa.
Właśnie w banku skończono pracę.
Powiedziano mi, że mogę iść do domu.
Kiedy byłem mały, czytano mi bajki.
Sprzedano mi zły komputer.
Okna myto co miesiąc.
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L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

I. pisz
niech czyta
śpiewajmy
niech biegnie
niech śpią
siadaj
wstańmy
myśl
niech patrzy

pisałbyś (pisałabyś)
czytałby
śpiewalibyśmy (śpiewałybyśmy)
pobiegłaby
spaliby
siadałbyś (siadałabyś)
wstałybyśmy (wstalibyśmy)
myślałbyś (myślałabyś)
patrzyłby

II. Przykładowe rozkazy:
Wyrzuć śmieci! Poukładaj ubrania!
Umyj szklanki! Zrób zakupy!

III. 1. Po dziesięciu latach przestałem pracować w tej firmie.
2. Za rok będę dobrze mówić po polsku.
3. Zawsze możesz liczyć na mnie.
4. Znam się trochę na komputerach.
5. Paweł idzie na pocztę
6. Ania będzie mieszkać u babci.
7. Ona przepada za czekoladą.
8. Czy zdążysz na pociąg?
9. Zapraszam cię na moje imieniny.

10. Polacy często rozmawiają o polityce.

IV. 1. Zawsze zazdroszczę ludziom pieniędzy.
2. Nigdy nie mam czasu na mycie okien.
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3. Nie znoszę chodzić do biblioteki.
4. Mam ulubioną powieść, którą czytam co roku.
5. Czy widzisz tego mężczyznę?
6. Wczoraj poszliśmy na basen.
7. Cały dzień byłem u koleżanki.
8. Należy opiekować się zwierzętami.
9. Nie mogłem spać w nocy.

10. Czy znasz odpowiedź na to pytanie?
11. Boli mnie głowa.
12. Powinniście (powinnyście) iść do pracy.
13. Myślę, że Krystyna powinna pójść do lekarza.
14. Pan Romek uwielbia zupę pomidorową.
15. Znam kobietę, która stoi przy oknie.
16. Dlaczego wczoraj pojechaliście (pojechałyście) naszym 

samochodem do Krakowa?
17. W zeszłym roku wiele dyskutowano o wyborach.
18. Po trzech latach napisał do mnie z Argentyny.
19. Zimą pan Grzegorz nie wychodzi z domu.

V. Marian, starszy emerytowany policjant, jak zwykle siedział 
w domu i oglądał telewizję. Nagle usłyszał niepokojące dźwię-
ki. Wyjrzał przez okno. Zobaczył, że jakiś mężczyzna wysiadł 
(wyszedł) z samochodu, przeszedł przez ulicę i zbliżył się do 
jego domu. Tego już było za dużo dla pana Mariana. Szybko 
przebiegł (przeszedł) przez salon i wbiegł (wszedł) do kuchni. 
Przez moment zastanawiał się, co robić dalej. Nagle dostrzegł 
w drugim oknie cień owego mężczyzny, przesuwający się ku 
drzwiom. Szybko więc wyciągnął nóż z szuflady, wyszedł (wy-
biegł) z kuchni i stanął tuż przy drzwiach....
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L E K C J A  8 0

I. 1. Pani Zosia dzwoni do pani Ireny, żeby opowiedzieć 
o spotkaniu z Franciszkiem.

2. Pan Piotr chodzi do pracy, żeby zarabiać pieniądze.
3. Ania idzie do parku, żeby bawić się z koleżanką.
4. Puma skacze przez kij, żeby dostać czekoladę.
5. Pani Irena kupiła mąkę, żeby upiec ciasto ze śliwkami.
6. Pani Ewa idzie do kina, żeby zobaczyć film.
7. Wojtek kupił znaczek, żeby wysłać list.
8. Jadę na wakacje, żeby odpocząć.
9. Idę do restauracji, żeby coś zjeść.

10. Pan Franciszek zadzwonił do pani Zosi, żeby się umówić.

II. 1. Michał wyszedł z domu wcześnie, żeby nie spóźnić się 
na wykład.

2. Jeśli się nie pospieszysz, spóźnisz się na zajęcia?
3. Nie wolno spóźniać się do szkoły.
4. Dlaczego spóźniłeś się/spóźniasz się na zajęcia?
5. Przepraszam, że się spóźniłam.
6. Jest 9.00. Czy myślisz, że zdążę/spóźnię się na autobus?
7. Jak myślisz, czy zdążymy przygotować kolację na ósmą?
8. Moje dziecko nigdy nie potrafi zdążyć na czas.
9. Nigdy się nie spóźniam.

10. Wstałam dzisiaj za późnoi i spóźniłam się do pracy.

III. 1. Idę do sklepu spożywczego po mąkę, masło, sok.
2. Muszę zadzwonić po lekarza, hydraulika, policję.
3. Wojtek biegnie po kolegę, piłkę, Anię.
4. Wrócił po dokumenty, paszport, teczkę.
5. Właśnie jedziemy po nich, nią, niego na dworzec.
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L E K C J A  8 1

I. 1. Pan Piotr prosił, żeby (oni) posprzątali mieszkanie.
2. Proponuję, żebyśmy poszli razem na spacer.
3. Poprosiłam ją, żeby kupiła mi nowy sweter.
4. Ania chce, żebyś kupiła jej nową lalkę.
5. Michał chce, żebyśmy razem zwiedzali Afrykę.
6. Paweł zaproponował, żeby oni przyszli do niego.
7. Ten człowiek poprosił mnie, żebym mu pomogła.
8. Chciałabym, żebyśmy zrobili to razem.
9. Proszę was, żebyście odwiedzili ciocię w przyszłym tygodniu.

10. Od dawna dyrektor proponował jej, żeby zmieniła pracę.

II. Imperf.  Perf.
prosić  poprosić
załatwiać załatwić
namawiać namówić
dawać  dać
dzwonić zadzwonić
zmieniać zmienić
wracać  wrócić
otwierać otworzyć
zapraszać zaprosić
podobać się spodobać się
proponować zaproponować
odwiedzać odwiedzić

III. Koncert – impreza muzyczna.
Autograf – nazwisko znanej osoby, które sama napisała np. na 
swojej fotografii.
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Wywiad – rozmowa dziennikarza ze znaną osobą.
Publiczność – ci, którzy słuchają i oglądają.
Płyta – jest mała i dzięki niej możemy słuchać muzyki.
Bisować – drugi raz śpiewać , grać.

L E K C J A  8 2

I. Przykładowe rozwiązania:

Pan Piotr – pomalować płot, umyć samochód, dać jeść Pumie.

Pani Ewa – wyprasować koszule, umyć okna, odkurzyć 
dywany, wyprać bieliznę.

Pani Zosia – upiec ciasto.

Wojtek – wyprowadzić Pumę na spacer, nauczyć się botaniki.

Ania – poukładać zabawki.

III. 1. Zawsze można na niego liczyć.
2. Pan Piotr musi wypłacić z banku pieniądze.
3. Dlaczego nie przypomniałeś mi o zapłaceniu czynszu?
4. Pani Ewa napisała plan dnia.
5. Musieliśmy zapłacić duży rachunek za obiad.
6. Kto zapłaci za kawę?
7. Muszę zapłacić za gaz i wodę.
8. Do czwartku trzeba zapłacić wszystkie rachunki.
9. Kiedy zapłacisz za książki?

10. Pomogę ci. Możesz na mnie liczyć.
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IV. 1. Paweł i Andrzej mają jutro jechać do Warszawy.
2. Musimy dużo się uczyć.
3. Pan Piotr powinien pamiętać o urodzinach swoich 

rodziców.
4. Pani Ewa powinna powiedzieć wcześniej o swoim 

wyjeżdzie.
5. Wszyscy muszą pamiętać o swoich obowiązkach.
6. Pan Piotr powinien zrobić zakupy.
7. Jutro mam dużo czasu i mogę cię odwiedzić.
8. Powinniście zadzwonić do mnie.
9. Wojtek musi zrobić zadanie domowe.

10. Na jutro mam nauczyć się stu nowych słówek.

L E K C J A  8 3

I. 1. Umówiłem się z nią po czternastej.
2. Wczoraj po południu byłem na basenie.
3. Od miesiąca myślę tylko o tobie.
4. Przed tygodniem pani Anna wyjechała na wakacje.
5. Pani Zosia nie widziała pana Franciszka od czterdziestu lat.
6. Zwykle wstaję przed ósmą, a kładę się spać 

po dwudziestej trzeciej.
7. Michał wyjechał z domu przed miesiącem.
8. Po miesiącu umiałem już kilka słów po chińsku.
9. Czy możesz przyjść do mnie po szesnastej?

10. Nie dzwoń do mnie przed siódmą.
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II. 1. Pracowałem w nocy.
2. Obudziłem się rano.
3. Dzwoniłem do ciebie w południe.
4. Duchy straszą o północy.
5. Graliśmy w karty po południu.
6. Do południa pan Piotr malował płot.
7. Wychodzę zawsze na spacer wieczorem.

III. 1. Jutro na pewno wezmę śniadanie do szkoły.
2. Pani Ewa zwykle bierze zapasowe kluczyki 

do samochodu.
3. Co zawsze bierzecie na wakacje?
4. Dlaczego wczoraj wzięłaś moje książki?
5. Dzisiaj państwo Orłowscy wzięli Pumę na wycieczkę do lasu.
6. Pan Piotr wziął klucze i poszedł do garażu.
7. Zawsze wieczorem biorę tabletkę na sen.

IV. Przed tygodniem Wojtek znalazł starą mapę okolicy. Razem 
z  kolegą postanowili, że poszukają skarbu. Byli pewni, że go 
znajdą. Postanowili, że do soboty przygotują wszystkie rzeczy 
na wyprawę. W piątek po południu byli już gotowi. Umówili 
się po północy, żeby nikt ich nie widział. Wreszcie przyszedł 
czas wyprawy. Wojtek czekał już przed północą przy oknie. An-
drzej pojawił się dopiero kilkanaście minut po północy. Szybko 
pobiegli w kierunku rzeki. Mieli mało czasu. Za cztery godziny 
muszą być z powrotem w domu.
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L E K C J A  8 4

I. 1. Wojtek biegł zbyt szybko z góry i przewrócił się. Andrzej 
przewrócił Wojtka.

2. Andrzej chciał scyzorykiem uciąć gałąź i niechcący 
skaleczył Wojtka. Andrzej kroił chleb i się skaleczył.

3. Wojtek uderzył się o kamień. Ania zdenerwowała się na 
Wojtka i uderzyła go.

4. Wojtek trzyma w ręce latarkę. Droga była śliska i chłopcy 
musieli trzymać się gałęzi.

II. 1. Ta góra jest bardzo wysoka. Czy chcesz wejść na nią?
2. Piotr wszedł/zszedł po schodach.
3. Cieszę się, że jesteś. Może wejdziesz do pokoju?
4. Na którym przystanku muszę wysiąść?
5. W piwnicy mamy świetne wino. Muszę zejść po nie.
6. Winda się zepsuła. Pani Ewa musiała wejść na X piętro.
7. Puma weszła przez okno do ogrodu./ Puma wyszła przez 

okno do ogrodu.
8. Pociąg do Warszawy przyjechał na peron pierwszy.
9. Czy na pewno wsiadłam do pociągu do Zielonej Góry?

10. Katarzyna weszła do domu.

III. On wchodzi do lasu, pokoju, szkoły, teatru, budynku, kościoła, 
piwnicy, kuchni, łazienki, toalety, sali, muzeum, szpitala, 
wanny, garażu, czytelni.

On wychodzi z lasu, pokoju, szkoły, teatru, budynku, kościoła, 
piwnicy, kuchni, łazienki, toalety, sali, muzeum, szpitala, 
wanny, garażu, czytelni.
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IV. 1. – Przepraszam, szukam dworca.
– Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo.

2. – Przepraszam, gdzie jest najbliższa apteka?
– Bardzo blisko, zaraz za tym sklepem.

3. – Przepraszam, jak dojść do parku?
– Musi pani iść prosto, a potem na światłach skręcić w prawo.

L E K C J A  8 5

I. Zastanawiał się nad sobą. Troszczył się tylko o siebie. Tylko so-
bie kupował prezenty. Martwił się tylko o siebie. Widział tylko 
siebie. Lubił patrzeć na siebie w lustrze. Pewnego dnia bardzo 
się zmienił. Przestał myśleć tylko o sobie i zaczął myśleć też 
o innych. Zastanawia się nad innymi. Kupuje prezenty innym. 
Martwi się o innych. Widzi innych.

II. 1. Nie złość się na nią.
2. Ona nigdy nie jest zła na niego.
3. Ktoś obcy jest w naszym domu. Musimy zadzwonić 

na policję.
4. Nie znam numeru telefonu tej firmy. Chyba zadzwonię 

na informację.
5. Państwo Orłowscy czekają na list od Michała.
6. Pani Ewa za często krzyczy na Anię.
7. Dlaczego jesteś dzisiaj na mnie zła?
8. Nie powinieneś złościć się na kelnerów.
9. Czy długo czekałeś na taksówkę?

10. Nie krzycz na mnie!
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III. Czy wiesz, że wczoraj wyrzucili mnie z pracy?
Dlaczego jesteś smutny? Przed chwilą pokłóciłem się z 
przyjacielem.
Zdałem egzamin. Jestem bardzo z siebie zadowolony.
Tak długo was nie było! Nie wiedziałem, co się z wami stało!
Czy myślisz już o wakacjach?

IV. 1. Czy zawsze musisz wszystko gubić?
2. Nigdy nie pamiętam, jaki jest twój numer telefonu.
3. Ty nigdy niczego nie pamiętasz.
4. Szukałam cię wczoraj. Nigdzie cię nie było.
5. Nigdy nie byłam w Warszwie.
6. Co masz w kieszeni? Nic.
7. Czy zawsze pamiętasz o urodzinach swoich przyjacół?
8. Ona jest piękna. Nigdy nie widziałem tak pięknej kobiety.
9. Znowu zapomniałeś zabrać klucze? Czy ja zawsze muszę 

o wszystkim pamiętać?
10. Zawsze jest tak samo.

L E K C J A  8 6

I. lekarz – leczy
kucharz – gotuje
sprzątaczka – sprząta
nauczyciel – uczy
fryzjer – obcina i czesze włosy
aktor – gra w teatrze lub w filmie
śpiewak – śpiewa
biegacz – biega
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kierowca – kieruje samochodem/prowadzi samochód
kierownik – kieruje ludźmi
dyrygent – dyryguje
ratownik – ratuje
tancerz – tańczy
student – studiuje

II. 1. Nigdy nie widziałem tego człowieka, o którym mówisz.
2. Ta sukienka bardzo mi się podoba, a tamta/ta mniej.
3. Dlaczego przyglądasz się tak uważnie temu mężczyźnie?
4. Pani Basia na pewno da sobie radę z tym problemem.
5. Nie lubię tego psa.
6. Czy widzisz te kobiety? Są piękne.
7. Czy słuchałeś już tej kasety?
8. Lubię rozmawiać z tymi ludźmi.
9. Nie znoszę tego człowieka.

10. Nie mam ochoty dłużej rozmawiać z tą kobietą.
11. Niestety, nie mogę spotkać się z tymi studentami.
12. Nie chcę widzieć tych ludzi.
13. Cały czas myślę o tej propozycji.

III. widzieć – zobaczyć
znajdować – znaleźć
opowiadać – opowiedzieć
zaczynać – zacząć
mówić – powiedzieć
iść – pójść
spotykać – spotkać
próbować – spróbować
przeszkadzać – przeszkodzić
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robić – zrobić
uczyć – nauczyć
dawać – dać
pytać – zapytać

IV. 1. Chcę uczyć się angielskiego.
2. Nie mogę znaleźć pracy.
3. Spotkałem go niedawno.
4. Boję się, że nie dam sobie rady z tym problemem.
5. Nie chcę ci przeszkadzać.
6. Długo rozmawialiśmy z nią.
7. Przyjdę do ciebie jutro.
8. Nigdy nie uczyłam dzieci.
9. Myślę, że to dobra propozycja dla nas.

10. Twoja znajoma dała mi ten adres.

V. 1. Co o tym sądzisz?
2. Nie wiem, czy dam sobie radę z tym wszystkim.
3. Mogę dawać korepetycje z francuskiego.
4. Niestety, ta praca nie jest dla mnie.
5. Zacznę od początku.

L E K C J A  8 7

I. Wiosna
Robi się ciepło .
Dni są coraz dłuższe.
Noce są coraz krótsze.
Robi się zielono.
Coraz dłużej jest jasno.

Jesień
Robi się chłodno.
Dni są coraz któtsze.
Noce są coraz dłuższe.
Robi się kolorowo.
Często pada deszcz.
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II. Przykładowe zdania:
Maciek jest tęższy od Jana/niż Jan.
Jan jest szczuplejszy od Maćka/niż Maciek.
Maciek jest młodszy od Jana/niż Jan.
Jan jest starszy od Maćka/niż Maciek.
Maciek jest silniejszy od Jana/niż Jan.
Jan jest słabszy od Maćka/niż Maciek.
Maciek jest wyższy od Jana/niż Jan.
Jan jest niższy od Maćka/niż Maciek.
Maciek jest sympatyczniejszy od Jana/niż Jan.
Maciek jest przystojniejszy od Jana/niż Jan.
Jan jest bardziej doświadczony od Maćka/niż Maciek.

III. 1. Czy starczyło ci czasu, żeby zadzwonić do cioci?
2. Dlaczego ciągle brakuje w tym sklepie bułek?
3. Przybywa mi lat.
4. Pani Ewie czasami brakuje pomysłów na artykuł.
5. Biegaczom zaczęło brakować sił.

IV. 1. Rafałowi zawsze udaje się kupić dobrą książkę.
2. Panu Piotrowi nie starcza czasu, żeby pomalować płot.
3. Pani Ewa musi zrobić porządki w domu i ogrodzie.
4. Michałowi brakuje pieniędzy.
5. Pani Zosi przybywa obowiązków.
6. W zimie zawsze pada śnieg i jest bardzo zimno.
7. Dlaczego ty nigdy nie masz czasu?
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L E K C J A  8 8

I. 1. Muszę zrezygnować z tej pracy.
2. Twoja niegrzeczna odpowiedź zdenerwowała nauczyciela.
3. Przypomnij mi o zakupach.
4. Dlaczego ty ciągle narzekasz na pogodę?
5. Musisz wybrać między mną a nią.
6. Pan Piotr lubi zajmować się ogrodem.
7. Pan Adam ciągle narzeka na sąsiadów.
8. Michał przyjaźni się ze znanym pisarzem .
9. Czy musisz narzekać na jedzenie?

10. Dlaczego zajmujesz się sprawami innnych ludzi?

II. 1. Mężczyzna, na którego czekam, często się spóźnia.
2. Może wejdziemy do tej kawiarni, do której weszli ci ludzie?
3. Koleżanka, z którą poszłam do kina, mieszka niedaleko nas.
4. Film, o którym ci opowiadałam, dostał trzy nagrody 

na festiwalu.
5. Dom, w którym mieszkam, jest bardzo stary.
6. Praca, na którą tak ciągle narzekasz, nie jest taka zła.
7. Może pójdziemy na spacer z tymi ludźmi, z którymi 

spotkaliśmy się wczoraj.
8. Kupiłam samochód, o którym marzyłam przez cały rok.
9. Wysłałam list do redakcji, o której opowiadałeś.

10. Siedzę na fotelu, na którym siedział zawsze dziadek.

III. 1. Jakie samochody ci się podobają?
2. Jakie książki najczęściej czytasz?
3. Kupiłam wczoraj dwie książki. Którą chcesz pożyczyć?
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Lekcja 89

I. 1. Czy na pewno dasz sobie radę z tym ciężkim bagażem?
2. Nie spodziewałem się gości.
3. Chciałbym wynająć mieszkanie w Katowicach.
4. Czy możesz załatwić formalności w biurze paszportowym?
5. Michał szybko przyzwyczaił się do wilgotnego, gorącego 

klimatu Afryki.
6. Jestem pewna, że ona da sobie radę z tym zadaniem.
7. Świeciło słońce i nie spodziewałem się deszczu.
8. Kiedy będziemy w Hiszpanii, wynajmiemy samochód 

terenowy.
9. Mam dzisiaj mało czasu, bo muszę załatwić ważne sprawy.

10. W czasie wakacji wynajmujemy żaglówkę.

II. podróżować – jeździć w różne miejsce
wyprawa – podróż dokądś, zwykle daleko
bagaż – to, co masz ze sobą, kiedy podróżujesz
wędrować – chodzić z jednego miejsca do drugiego, zwykle 
daleko
zwiedzać – oglądać zabytki, muzea, miasta
turysta – ten, który podróżuje

L E K C J A  9 0

I. 1. A może powinniśmy pójść w lewo?
2. To jest stereotyp.
3. A Puma nie umie.
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4. A ja nie myślę.
5. Jeśli nie będzie ładniej pogody, to zostanę w domu.

II. 1. Powinnaś iść do fryzjera.
2. Muszę pójść na pocztę.
3. Muszę oddać go do naprawy.
4. Muszę pojechać na stację benzynową.
5. Może pójdziesz po lekarstwa do apteki?
6. Trzeba oddać go do warsztatu samochodowego.
7. Muszę pójść do szewca.
8. Trzeba zadzwonić do biura napraw.
9. Muszę iść do sklepu.

10. Muszę oddać go do serwisu.

III. 1. Jego zegarek spóźnia się o piętnaście minut.
2. Zrobię to na poczekaniu.
3. Powinienem pojechać do warsztatu samochodowego.
4. Pani Ewa wrzuciła list do Michała do skrzynki pocztowej.
5. Niestety, w szpitalu nie działa klimatyzacja.

L E K C J A  9 1

I. 1. Nikogo tak nie lubię, jak ciebie.
2. Nie wolno przyglądać się każdemu człowiekowi na ulica.
3. Lubię czasami leżeć i o niczym nie myśleć.
4. Pani Ewa opowiadała o wszystkim, co widziała.
5. Nie mogę już słuchać tego wszystkiego.
6. Pani Zosia ma dobre serce – z każdym dzieli się tym, co ma.
7. Każdy człowiek ma jakieś obowiązki.
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8. Nie z każdym chcę rozmawiać.
9. Pan Piotr podziękował za wszystko, co dla niego zrobili.

10. Dlaczego nikomu nie pogratulowałeś?

II. 1. Nic nie jest tak cenne, jak moje zdrowie.
2. Każdy człowiek jest inny.
3. Wszystko można zrobić.
4. Wszyscy ludzie to egoiści.
5. Nikt nie jest doskonały.

III. Przykładowe zdania:
Wydaje mi się, że już gdzieś cię widziałam.
Dziwię się, że nie znasz tego artysty.
Słyszałam, że wybierasz się do Afryki.
Wiem, że widziałaś już ten film.
Myślę, że powinnaś zobaczyć to przedstawwienie.

IV. 1. Nie. Nikomu nie opowiadałem o tej dziwnej historii.
2. Nie. Nie znam nikogo w tym mieście.
3. Nie. Nie znam nikogo w tym mieście.
4. Nie. Nie potrzebuję niczego.
5. Nie. Nie pokłóciłem się z nikim.
6. Nie. Nie rozmawiałem o tym z nikim.

L E K C J A  9 2

I. podróż – podróżować
mowa – mówić
uwaga – uważać
czytanie – czytać
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bieg – biegać
rzut – rzucać
odlot – odlecieć/odlatywać
skok – skoczyć
powrót – powrócić
picie – pić

II. 1. Lot samolotem trwał bardzo długo.
2. Czy przygotowałeś już swoją mowę?
3. Sportowiec martwi się złym rzutem dyskiem.
4. Czy i ty marzysz o dalekiej podróży?
5. Wiedziałem dzisiaj rekordowy skok Pumy.
6. Pani Irena z podziwem patrzyła na nową fryzurę pani Zosi.
7. Powroty są zawsze bardzo przyjemne.
8. Pan Piotr nie lubi częstych wyjazdów pani Ewy.
9. Wojtek z uwagą słuchał, co mówił pan Stanisław.

10. Od dawna czekałem na twój przyjazd.

III. Przykładowe zdania:
1. On zna/podziwia/lubi tego człowieka.
2. Matka zawsze mówi/myśli o swoim dziecku.
3. Dlaczego ten pies patrzy/szczeka na mnie.
4. Ania tęskni/idzie za mamą.
5. To dziecko boi się/nie lubi nowej szkoły.

IV. Przykładowe pytania:
Za kim tęskniłeś?
Do czego nie potrafisz wrócić?
Na co patrzył z zachwytem?
Jak jest w domu?
Dla kogo była to duża niespodzianka?
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L E K C J A  9 3

I. dużo mąki
mało gruszek
cztery ulice
dwanaście samochodów
dwie szafy
dziesięć domów
trzy zeszyty
sześć osób
trzy szklanki

II. 1. Dlaczego tutaj jest/było tak dużo krzeseł?
2. Na ścianie wisi/wisiało siedem obrazów.
3. Do pokoju wchodzi/weszło pięć osób.
4. Sześć kobiet siedzi/siedziało w poczekalni.
5. Dzisiaj w szkole jest/było mało uczniów.
6. Mnóstwo książek leży/leżało na łóżku.
7. Dlaczego te trzy psy patrzą/patrzyły na mnie?
8. Tutaj jest/było za mało ciastek.
9. W tym biurze jest/było mało biurek.

10. Czy w tej sali są/były dwie tablice?

III. namawiać – mówić (i chcieć), żeby ktoś coś zrobił
opowiadać – mówić o kimś, o czymś, zwykle dużo
narzekać – mówić, że coś nie jest takie, jak chcemy, żeby było
plotkować – mówić o innych ludziach (dużo), czasami źle
kłamać – mówić nieprawdę
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IV. Przykładowe zdania:
Nie wolno kłamać.
Czy możesz opowiedzieć o swoich podróżach?
Ty ciągle narzekasz. Dlaczego nic ci się nie podoba?
Pani Irena wie wszystko o innych ludziach. Uwielbia plotkować.
Oni namawiali mnie, żebym pojechał z nimi na wakacje.

L E K C J A  9 4

I. gotować – gotowany
kończyć – kończony
kupować – kupowany
nazywać – nazywany
robić – robiony
prosić – proszony
nieść – niesiony
trzymać – trzymany
prać – prany
dać – dany

II. 1. Płot jest malowany (przez Michała).
2. Ciasto zostało upieczone (przez panią Irenę).
3. Książka jest czytana (przez Wojtka).
4. Obiad został ugotowany (przez panię Zosię).
5. Ta gazeta jest zawsze kupowana (przez pana Roberta).
6. Puma jest niesiona na rękach (przez Wojtka).
7. Kwiaty są codziennie podlewane (przez pana Stefana).
8. Pacjent jest badany (przez lekarza).
9. Książka została oddana do biblioteki (przez Pawła).

10. Dom jest sprzątany (przez niego).
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III. 1. czytać
2. pisać
3. rozmawiać
4. spać
5. jeść

L E K C J A  9 5

I. Wielkanoc – jajka, lany poniedziałek, zając
Boże Narodzenie – choinka, Gwiazdka
Wszystkich Świętych – cmentarz, świeczka
Andrzejki – świeczka, wróżby
Nowy Rok – szampan
Wigilia – opłatek, choinka

II. 1. Wielkanoc była/będzie....
2. Andrzejki są trzydziestego listopada.
3. Wszystkich Świętych jest pierwszego listopada.
4. Sylwester jest trzydziestego pierwszego grudnia.
5. Nowy Rok jest pierwszego stycznia.

III. Przykładowe zdania:
1. Zawsze w Wigilię Ania z babcią Zosią śpiewa swoją 

ulubioną kolędę.
2. W tym roku z okazji Nowego Roku bawiliśmy się 

na ogromnym balu zorganizowanym w teatrze.
3. Kiedy jedziemy na wakacje, często jemy regionalne 

potrawy.
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4. Trzydziestego listopada zwykle idziemy do przyjaciół 
i tam urządzamy wieczór wróżb.

5. Jak co roku Ania pierwszego listopada zapaliła świeczkę 
na grobie swojego dziadka.

IV. koperta
znaczek
czapka
bałwan
rękawiczka
świeca
prezent
wazon
bombka
burak

choinka
sanki
nos
księżyc
obrus
list
adres
szalik
śnieg
stół

HASŁO: Do widzenia

L E K C J A  P O W T Ó R Z E N I O W A

I. pisany
czytany
myty
sprzątany
pieczony
robiony
napisać
przeczytać
umyć



posprzątać
upiec
zrobić
napisany
przeczytany
umyty
posprzątany
upieczony
zrobiony

II. 1. Dlaczego przyglądasz się temu mężczyźnie?
2. Czy starczy nam chleba?
3. Myślę, że nie można wierzyć tym ludziom.
4. Mężczyzna, na którego czekasz, nie przyjdzie.
5. Siedziałam w przedziale, w którym było pełno ludzi.
6. Ciągle brakuje mi czasu.
7. Okna są umyte przez panią Zosię.
8. Na ścianie wisi dużo obrazów.
9. O wszystkim muszę myśleć.

10. Chcę, żebyś wyjechał.

III. 1. Od kilku godzin biegamy po okolicy i szukamy was.
2. Porozmawiam z teściową, ona jest kochanym 

człowiekiem, zawsze można na nią liczyć.
3. Wydaje mi się, że pracuję coraz wolniej i nie starcza mi sił 

na zajmowanie się domem.
4. Z podziwem patrzył też na kolekcję kamieni, którą 

mu przywiozłam.
5. Na całe szczęście Piotr obiecał, że naprawi w tym 

tygodniu pralkę.


