
. Jesteśmy
wolontariuszami

rzygotowu emy ort olio
 N  T N C L  U

dowiedzieć się:

� czym jest idea
wolontariatu,

� kto mo e by
wolontariuszem
i jakie s  formy
wolontariatu,

� jak  motywację maj
wolontariusze.

nauczyć się:

� mówi  o sobie,
� pyta  i odpowiada  na pytania na temat 

zainteresowań, kompetencji i umiejętności,
� opisywa  cechy charakteru i czynności dnia 

codziennego,
� czyta  i rozumie  biogramy, proste teksty 

informacyjne oraz infografiki i rozmawia  o nich,
� pisa  o sobie i redagowa  swoje portfolio.

używać:

� rzeczowników i przymiotników 
w poznanych do tej pory 
przypadkach,

� form czasowników w trzech
koniugacjach,

� zdań ze słowami bo, ponieważ, 
dlatego że.

Lipiec

N N WT R C  T 

    1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

Chcesz się rozwijać? Damy Ci tę możliwość!

Rozpiera Cię energia? Wykorzystaj ją!

Lubisz działać? Nie pozwolimy Ci się nudzić!

Lubisz wyzwania? U nas ich nie zabraknie!

Stwórz kolejny

estiwal lmowy

osta  naszym wolontariuszem

Czekamy na Twoje zgłoszenie: wolontariusz@festiwal.com

lub przez formularz na stronie www.filmowy.festiwal.pl

         Podczas wyjazdu
      pracowałam z młodymi
    ludźmi prawie z całego świata.
   Nauczyłam się tolerancji
     dla różnych kultur.
       Wiem, że gesty, które w Polsce
          są neutralne, w innych krajach
              znaczą coś innego. Już teraz
                     jestem ekspertem
                         od mowy ciała!

 Tkomunikatywny

odpowiedzialny

zaanga owany

otwarty

asertywny

zmotywowany

dobrze zorganizowany
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12 Jesteśmy wolontariuszami Jesteśmy wolontariuszami1

4. li ia chce świetnie m wić po polsku  dlatego 
chodzi na kurs języka polskiego na uniwersytecie.

ak myślisz  co może ułatwić naukę języka?

� Rozmowy z Polakami,

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

2. Dlaczego  twoim zdaniem
ludzie chcą uczyć się język w
obcych? Uzupełnij listę.

udzie ucz  się języków obcych, poniewa :

� chcą studiować za granicą,

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

� ...........................................................................................................................

3. arek idzie na spacer ze swoją dziewczyną. Na 
ulicy spotykają koleżankę arka  li ię. osłuchaj 
ich rozmowy i odpowiedz na pytania na temat li ii.

OLIVIA

� ak się nazywa .....................................................................................

� Sk d pochodzi  ....................................................................................

� ak mówi po polsku ...........................................................................

� laczego przyjechała do Polski  ......................................................

� .................................................................................................................

1. opatrz na fotografie i opisz je. owiedz:

� kogo widzisz, 

� gdzie s  te osoby, 

� co robi  i jak wygl daj . 

1

2

3

4

5

T T , T T   

T

1
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5A. ak ty uczysz się język w? dpowiedzi zapisz w tabeli.

Żeby dobrze mówić po polsku… chodzę na kurs polskiego, .....................................................

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

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

Język polski jest łatwy, bo… ma tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i  przyszły,

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

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

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

Język polski jest trudny, bo… ma dużo końcówek, ................................................................

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

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

Oprócz polskiego znam jeszcze 
język/języki…

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

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

Znam go/je ................................................ (biegle, świetnie, 

bardzo dobrze, dobrze, nieźle, trochę).

Warto uczyć się języków, bo… świat jest wielojęzyczny, .......................................................

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

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

Nie warto uczyć się języków, 
bo…

cały świat mówi po angielsku, ..............................................

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

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

6. arek i wa mają propozycję dla li ii. osłuchaj nagrania i powiedz  jaka to propozycja. anotuj też dane 
adresowe i numer telefonu.

7. racujcie w parach. Napisz
cie  jakie pytania może usły
szeć osoba  kt ra zgłasza się 
do biura wolontariatu. omo
gą wam wyrazy w ramce.

Jak…  Ile…  dzie…  Kim…  akie…  

Czym…  o…  Kiedy…  zy…

laczego…  Sk d…

8. racujcie w parach. Wybierz
cie jedną sytuację i odegrajcie 
swoje role  a następnie zamie
cie się rolami.

ytua a  hcesz pracowa  jako wolon-
tariusz w schronisku dla zwierz t. Zgłoś 
się do biura schroniska i porozmawiaj 
z dyrektorem na ten temat. U yj stylu 
formalnego pan/pani.

ytua a  hcesz pracowa  z dzie mi, 
które maj  problemy z nauk  w szkole. 
Zgłoś się jako wolontariusz do dyrekto-
ra szkoły i porozmawiaj na ten temat. 
U yj stylu formalnego pan/pani.

Propozycja Marka i wy:

dres miejsca:

Telefon:

2

. orozmawiaj z kolegą koleżanką na temat informacji w tabeli. 
Następnie powiedz  jak on ona uczy się język w.
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9. Utw rzcie trzy grupy i przeczytajcie kr tkie profile os b  kt re chcą być wolontariuszami. nformacje na temat 
tych os b wpiszcie do tabeli. ażda grupa analizuje po dwa profile os b w innym wieku. Następnie uzupełnijcie 
pozostałe tabele danymi  kt re zebrały inne grupy.

Gru a : profile osób do  lat. Gru a : profile osób  lat.

PROFIL 4.

azywam się Katie ohnes i mam  lat. Pochodzę ze Stanów 
Zjednoczonych. Mieszkałam w ró nych miejscach na świecie  To-
kio, Pary , Wiedeń, ondyn… estem modelk  i du o podró uję, 
co zreszt  uwielbiam. zęsto podró uję te  prywatnie. a sta-
łe mieszkam w owym orku. Interesuję się mod  i dietetyk , 
biegle mówię po angielsku i francusku. Znam trochę japoński. 
Mam du o kontaktów w agencjach reklamowych. estem dobrze 
zorganizowana i sumienna. ie lubię pracowa  w jednym miejscu 
przez długi czas  wtedy się nudzę i nie mam motywacji.

PROFIL 6.

azywam się Karolina Węgrzyn. Mam  lat. estem mam , 
babci  i pielęgniark . Mieszkam w ublinie. Pracuję w szpitalu na 
pół etatu. Zajmuję się głównie osobami starszymi z problemami 
kardiologicznymi. Po pracy chodzę na fitness i basen. ako 
pielęgniarka umiem udzieli  pierwszej pomocy, znam się trochę 
na leczeniu i obsłudze sprzętu medycznego. estem osob  bardzo 
aktywn  i robię wiele rzeczy w tym samym czasie. ie zawsze 
udaje mi się zrealizowa  wszystko, co sobie zaplanowałam, bo 
mam kłopoty z dobr  organizacj .

PROFIL 1.

azywam się rthur oyle. Mam  lata. Pochodzę z nglii. d 
trzech lat mieszkam w Warszawie. estem onaty, mam dwoje 
dzieci. Z wykształcenia jestem nauczycielem  uczę chemii w szkole 
średniej. Interesuję się matematyk , fizyk  i muzyk  rockow . u-
bię wycieczki górskie i sporty wodne. Mówię biegle po angielsku 
i niemiecku. Uczę się polskiego. atwo nawi zuję kontakty. ubię 
poznawa  nowych ludzi. estem pracowity, ale nie zawsze jestem 
punktualny.

PROFIL 2.

azywam się Iryna Szewczenko, mam  lat. estem Ukraink . 
Mieszkam z rodzin  w Kijowie. Mam dwóch synów i córkę. Z za-
wodu jestem prawniczk . Teraz jednak nie pracuję  zajmuję się 
domem i dzie mi. ardzo to lubię, ale brakuje mi trochę pracy 
zawodowej. ledzę aktualne informacje polityczne i biznesowe  
jestem na bie co. Umiem zarz dza  grup  ludzi, znam się na fi-
nansach. Wiem bardzo du o o prawach człowieka. Wszystko mnie 
interesuje, ale mam mało czasu.

PROFIL 3.

azywam się runo artoszewski. Mam  lat i mieszkam w To-
runiu. Z pochodzenia jestem iemcem, ale od . roku ycia 
mieszkam w Polsce, dlatego czuję się właściwie Polakiem. estem 
inwalid . ie mogę chodzi , dlatego pracuję w domu. Z zawodu 
jestem fotografem. Teraz zajmuję się projektami graficznymi re-
klam i plakatów. ardzo dobrze rysuję, znam się na grach kom-
puterowych. eneralnie lubię ludzi, ale nie lubię dzieci  okropnie 
hałasuj  i nie mam do nich cierpliwości.

Gru a : profile osób  lat.

PROFIL 5.

azywam się ung Krasowski. Mam  lat i uczę się w szkole 
podstawowej. Mieszkam z rodzicami i siostr  w Krakowie. Mój 
tata jest Polakiem, a moja mama Koreank . Mieszkamy w Polsce 
od  lat. W domu mówimy po polsku i po koreańsku. odzice maj  
mał  restaurację w centrum miasta. a przepadam za jazd  na 
deskorolce i rowerze M . Kiedy mam czas, chodzę do skateparku 
i tam trenuję. zęsto pomagam siostrze odrabia  lekcje, bo ma 
jeszcze problem z polskim. Pomagam te  mamie wypełnia  ró ne 
formularze i dokumenty urzędowe. ubię tłumaczy  z polskiego 
na koreański. Moja mama mówi, e mam talent do języków, tylko 
e jestem trochę leniwy.

Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady):
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Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady):

Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady):

Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady):

Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady)

Imię i nazwisko: Wiek:

Kraj pochodzenia: Zawód:

Zainteresowania/hobby:

Umiejętności (umiem/potrafię):

Mocne strony (zalety):

Słabe strony (wady):
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oz o zni  rzygod

na ałe y ie
osta  wolontariuszemw ktywnym entrum

ormularz zgłoszeniowy oraz szczegóły:
www.aktywnecentrum.com.pl      www.facebook/aktywnecentrum

tel. 505 505 505

zukamy os   w wieku od  do  lat  r ny  zawod w
i zainteresowa    tak e os  z nie ełnos rawnoś iami

oł z do nas, eśli esz
  omaga  innym  zdo y  nowe doświad zenie 

 ozna  iekawy  ludzi  ra  udział w szkolenia  i warsztata

es
z 

zo
st

aw
i

o 
so

ie
 ś

la
d

asz wolny zas

Prz
yj

d
!W

ł
cz

si
w

niezwykły projekt!

a raszamy na ez łatne szkolenia doty z e wolontariatu 
oraz wolontariatu szkolnego

7 maja, sala konferencyjna, godzina 10.00 wolontariat 50+,
godzina 14.00 wolontariat szkolny

Szkolenie poprowadz  specjaliści z undacji ospicyjnej

ragniesz omaga  innym

10. Ludzie zostają wolontariuszami z r żnych powod w. rzeczytaj informacje na plakatach  popatrz na rysunki 
i powiedz  dlaczego chcą być wolontariuszami.

Chcesz się rozwijać? Damy Ci tę możliwość!

Rozpiera Cię energia? Wykorzystaj ją!

Lubisz działać? Nie pozwolimy Ci się nudzić!

Lubisz wyzwania? U nas ich nie zabraknie!

Stwórz kolejny

 estiwal lmowy

osta  naszym wolontariuszem

Czekamy na Twoje zgłoszenie: wolontariusz@festiwal.com
lub przez formularz na stronie www.filmowy.festiwal.pl

1

3

2

punktualność

zaangażowanie

pozytyw
ny

happy

Czekamy na Ciebie 16 czerwca

pom
oc

dobry

optymizm

marzyciel
zapał

energia

otw
arto

ść

en
tu

zj
az

m

serce

ch
ęć

inicjatywa pomysł

odwaga

p
rz
yj
aź
ń

w
sp
a
rc
ie

szczęście

bez
int
ere

sow
noś

ć

zdo
lno

ści

Czekamy na Ciebie 16 czerwca od 9.00 do 14.00.
Podziel się tym, co w Tobie najlepsze! Zostań wolontariuszem!
Informacje i zgłoszenia na stronie www.najlepsiaktywni.com.pl

4

Człowiek zostaje wolontariuszem, ponieważ ma dużo energii, ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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mię wolontariusza

Umiejętności  kompetencje i wiedza:
umie potrafi  bezokolicznik
zna  biernik
wie  jak   wie  że   wie  co

dam Umie komunikować się po czesku w każdej sytuacji. Zna lepiej czeski.

Ula

la

zymon

nia

asia

11. ażdy człowiek może coś zaoferować innym. 
rzedstaw się i powiedz:

� co umiesz robić dobrze i/lub bardzo dobrze (kompetencje),

� czego chciałbyś/chciałabyś się nauczyć w przyszłości,

� jakie są twoje mocne i słabe strony (zalety i wady).

Umiem/potrafię ................................................................................................

............................................................................................... (+ bezokolicznik).

Chciałbym/chciałabym nauczyć się ................................................................

............................................................................................... (+ bezokolicznik).

Jestem wesoły/wesoła i dobrze zorganizowany/zorganizowana, jestem 

.............................................................. i .............................................................., 

ale trochę leniwy/leniwa ...............................................................................  .

12. orozmawiaj z kolegą koleżanką i odpowiedz 
na pytania.

� Czy wolontariat jest popularny w jego/jej kraju? Dlaczego 
tak/nie?

� Co on/ona chciałby/chciałaby robić jako wolontariusz/wolon-
tariuszka i dlaczego?

� Kiedy mógłby/mogłaby pracować jako wolontariusz/wolon-
tariuszka? W wakacje? W weekendy? Cały rok? Dlaczego?

Wolontariat jest / nie jest popularny w moim kraju, bo / poniewa  /
dlatego e…

hciałbym/chciałabym…, bo / poniewa  / dlatego e…

ie chciałbym by  wolontariuszem, bo / poniewa  / dlatego e…

ie chciałabym by  wolontariuszk , bo / poniewa  / dlatego e…

13. osłuchaj opinii wolontariuszy na temat akcji  w kt rych uczestniczyli. apisz  czego się nauczyli  co poznali 
i czego się dowiedzieli.

3
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iedy to będzie?
iedy to zrobisz?

Na kiedy to będzie zrobione?
Na kiedy masz termin?

d kiedy do kiedy to będzie trwało?
ak długo?

w e   biernik na  biernik od  dopełniacz  do  dopełniacz

w poniedziałek na poniedziałek od poniedziałku do niedzieli

we wtorek

na środę

od czwartku do soboty

w pi tek

od soboty do poniedziałku

w niedzielę

1. Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami dni tygodnia.

2. Uzupełnij tekst poprawny
mi formami wyraz w w nawia
sach.

Wojtek nie lubi poniedziałków. Ale kto 

lubi?! W  (0) poniedziałek (poniedziałek) za-

czynamy pracować i pracujemy pięć dni –

do (1) .................................................. (piątek). 

Zawsze na (2) ......................................... (wto-

rek) Wojtek musi przygotować raport ze

spotkań, które miał w  zeszłym tygodniu.

Od (3) ................................................... (wtorek) 

do (4) ......................................................... (piątek) 

ma spotkania z  klientami. Wojtek lubi środę, 

bo zawsze w (5) ..................................... (środa) 

chodzi na siłownię i na basen. Nigdy nie chodzi 

w  (6) ......................................................... (sobota) 

i  (7) ......................................................... (niedziela),

bo wtedy na basenie jest dużo ludzi. Pod koniec 

tygodnia Wojtek spotyka się ze znajomymi i ra

zem grają w gry planszowe. Rezerwują stolik na

(8) ............................................................ (piątek) al

bo na (9) ...................................................................... 

(niedziela) i  spędzają razem kilka godzin. 

W (10) ......................................................... (sobo-

ta) Wojtek pomaga jako wolontariusz osobom 

z niepełnosprawnościami: sprząta, gotuje, czy-

ta i robi dla nich zakupy.

3. osłuchaj  co m wi Wojtek i uzupełnij notatki w jego kalendarzu.

F   G
T S

4
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7. W ramce znajdują się nazwy cech charakteru. 
odziel je na zalety i wady. Następnie podaj pary 

antonim w np. mądry  głupi . Czy wszystkie przy
miotniki cechy  mają pary? Czy znasz inne zalety 
lub wady?

pracowity, głupi, niewra liwy, rozrzutny, tolerancyjny,

zamknięty w sobie, niepunktualny, mądry, pewny siebie,

towarzyski, odpowiedzialny, yczliwy, szczery, otwarty,

nietolerancyjny, nieśmiały, leniwy, punktualny, wra liwy,

nieodpowiedzialny, uprzejmy, spokojny, nieuprzejmy, nerwowy, 

nieszczery, chaotyczny, dobrze zorganizowany, oszczędny,

nietowarzyski, nie yczliwy

alety Wady

mądry głupi

4. Dopasuj kategorie do odpowiedniego miejsca 
w kolumnie.

dom, przyroda, szkoła, czas wolny, kultura, sport, technika

ainteresowania  hobby  pasje ategoria

. gotowanie, rośliny domowe,
aranżacja wnętrz

dom

. literatura, matematyka, biologia, 
fizyka, języki obce

. muzyka, film, teatr, sztuka,
malarstwo, fotografia

. ogród, konie, łowienie ryb, las,
kwiaty

. motoryzacja, elektronika, nowe
technologie

. boks, koszykówka, jazda na nartach, 
piłka no na, bieganie, joga,
ping pong

. czytanie, taniec, słuchanie muzyki, 
podró e, polityka, gimnastyka,
zakupy, jazda na rowerze, gry
komputerowe

5. Czym interesują się te osoby? Uzupełnij.

. arbara gra na fortepianie, ona interesuje się muzyką.

. Wojtek maluje piękne obrazy, on interesuje się .................................... .

. Krystyna uwielbia robi  zdjęcia, ona interesuje się .................................... .

. wa studiuje politologię, ona interesuje się .................................... .

. artek ci gle gra w piłkę i ogl da mecze hokeja, on interesuje się

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

. Piotr czyta ksi ki i studiuje polonistykę, on interesuje się

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

. nna uwielbia chodzi  do kina, ona interesuje się .................................... .

. Maciej co tydzień ogl da nowe przedstawienie, on interesuje się

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

. oanna spędza wiele godzin na gotowaniu w kuchni, ona interesuje się 

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

. obert uwielbia samochody, on interesuje się ................................. .

6. Czy wiesz  co to są zalety i wady? odaj cztery
zalety i cztery wady człowieka:

ZALETY

WADY

8. charakteryzuj siebie  podaj swoje trzy zalety 
i trzy wady. t rą swoją zaletę najbardziej lubisz? 

t rą uważasz za najważniejszą? t ra wada 
najbardziej ci przeszkadza? Dlaczego?
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9. rzeczytaj charakterystyki czterech os b. Następnie napisz  jakie mają zalety i wady.

atalia ma  lata, jest studentk . Zawsze się spó nia, nie pamięta o spotka-
niach, często gubi klucze i pieni dze, ale ma du o przyjaciół, w ka dy weekend 
robi imprezę.

alety  ......................................................................................................................................

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

ady ........................................................................................................................................

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

aweł ma  lat, nie ma kolegów ani rodziny. ałymi dniami pracuje przy kompute-
rze. est informatykiem. o tej pory nigdy się nie spó nił, z pracy wychodzi ostatni.

alety ......................................................................................................................................

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

ady ........................................................................................................................................

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

alwina to księgowa w du ej firmie, ma  lata. Malwina nigdy nie zmienia swoje-
go zdania, ma du o problemów w kontaktach z innymi lud mi. ednak kiedy ktoś 
j  prosi o pomoc, nigdy nie odmawia. Pracuje jako wolontariuszka w schronisku 
dla zwierz t.

alety ......................................................................................................................................

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

ady ........................................................................................................................................

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

ikoła  ma  lat, to uczeń liceum. zęsto nie przychodzi do szkoły, lubi długo 
spa . ie lubi się uczy . ubi natomiast poznawa  nowych ludzi, ka dy jest jego 
przyjacielem, z ka dym znajdzie temat do rozmowy. Kocha podró e, interesuj  go 
inne kultury, uwielbia eksperymenty kulinarne.

alety .....................................................................................................................................

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

ady  .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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C. apisz cztery inne czasowniki z elementem 
ować. odaj ich formy w pierwszej ja  i drugiej ty  

osobie liczby pojedynczej.

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

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

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

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

1. Czy pamiętasz  jak odmieniają się czasowniki w języku polskim? rzeczytaj dialogi  
a następnie:

� wpisz wyró nione słowa w odpowiednie miejsce w tabeli,

� uzupełnij cał  tabelę odmienionymi formami czasowników.

. o ro i ie
w sobotę

po południu

. omagamy
w organizacji koncertu

dla studentów.
 wy

. o iszesz

. isz  blog
o wolontariacie. pisuję

ró ne fajne akcje.

pisać  ę  esz robić  ę  isz ysz pomagać  m  sz

ja

ty

on  ona  ono

my

wy robicie

oni  one

2A. orozmawiaj z kolegami koleżankami i nauczy
cielem na temat polskich czasownik w i odpowiedz 
na pytania.

� o to jest bezokolicznik

� o to jest koniugacja

� Ile jest koniugacji w języku polskim

� akie znasz koniugacje

. W języku polskim jest specjalna grupa czasow
nik w  np. pracować albo gotować. Czy znasz te 
czasowniki? Wiesz  dlaczego są specjalne? ak je 
odmieniamy? owiedz.

F   G
GRAMATYKA G
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3. rzeanalizuj tabelę i napisz  co robią te osoby przez cały dzie  oraz co ty robisz w ciągu dnia.

mię Rano rzed południem o południu Wieczorem

inga wstawać o 7.00, jeść
śniadanie, iść na uniwersytet uczyć się spotykać się ze znajomymi czytać książki

ajetan wstawa  o . , pi  kawę, 
jecha  do pracy pracowa robi  zakupy ogl da  telewizję

melia wstawa  o . , pisa  maile pi  sok, jeś  owoce gotowa sprz ta

rzegorz wstawa  o . , opiekowa  
się dzie mi gra  na fortepianie jeś  obiad dawa  koncerty

ożena wstawa  o . , malowa iś  do kawiarni projektowa  ubrania pomaga  w Klubie Seniora

ja

Kinga wstaje o siódmej, je śniadanie i idzie na uniwersytet. Przed południem uczy się, a po południu spotyka się ze znajomymi. Wieczorem czyta książki.

Kajetan ............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

melia .............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

rzegorz .........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

o ena ............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Ja .....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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



Fo
rm

y 
i r

eg
uł

y.
 G

ra
m

at
yk

a

Jesteśmy wolontariuszami Jesteśmy wolontariuszami 231

KRZYSZTOF
Jestem samotnym emerytem. Interesuję się teatrem olskim
i kinem ws ł zesnym. W ka dy i tek chodzę do niedużego
kina lub do teatru. ubię te  ran uskie malarstwo. ie mam 

liskie rodziny ani nawet małego psa. Mój młodszy brat miesz-
ka bardzo daleko. zadko się spotykamy.

5. Uzupełnij tekst na temat systemu deklinacji polskich rzeczownik w.

4. rzeczytaj  co m wią o sobie nia  ariola  Robert  rzysztof i dam. Wyr żnione słowa wpisz do tabel 
w odpowiednie miejsca. eśli będziesz mieć problemy  wykorzystaj tabele do rozdziału .  kt re są na ko cu 
książki w ademecum gramatycznym .

   J

PRZYPADEK
rodzaj męski

rodzaj eński rodzaj nijaki
ywotny nie ywotny

mianownik brat

dopełniacz roku Ameryki

biernik

narzędnik dzieckiem

miejscownik Krakowie firmie

T    J

PRZYPADEK
rodzaj męski

rodzaj eński rodzaj nijaki
ywotny nie ywotny

mianownik młodszy magiczne

dopełniacz niedużego

biernik fajnego

narzędnik sympatyczną

miejscownik nowoczesnym

ANIA
Myślę, e jestem sympatyczną studentk . Przyjechałam z Amery-
ki łno ne , z Kalifornii. Studiuję literatur olsk  i angielsk . 
Od zeszłego roku mieszkam w i knym i starym Krakowie. To 
naprawdę magiczne miasto, czasami tylko myślę, e teraz w Ka-
lifornii na pewno świeci gor e sło e, a tu pada ulewny desz z.

T
Jestem in ormatykiem. Pracuję w du ej firmie. Mam małego syna. 
Ma na imię Stefan. Z moim dzieckiem chodzę do du ego arku i do 
zoo. Stefan bardzo lubi zwierzęta. Mieszkam w wielkim mieś ie.

MARIOLA
Pracuję w nowoczesnym salonie urody. estem młod ryz er-
k . Ten zaw d daje mo liwości kontaktu z ró nymi lud mi. Mam 
fajnego ło aka, ma na imię Sebastian, niestety, pracuje za 
granic . zęsto myślę o e astianie. ardzo za nim tęsknię.

W języku polskim rzeczowniki mog  mie  rodzaj ( ) męski,

( ) ........................................ i ( ) ........................................ . zeczowniki 

rodzaju męskiego, w mianowniku liczby pojedynczej, maj  

najczęściej końcówkę Ø (zerow ), jak w wyrazach dom, brat, pies. 

zeczowniki rodzaju eńskiego, w mianowniku liczby pojedynczej, 

maj  najczęściej końcówkę ( ) .............. , jak w wyrazach siostr a, 

ksi k a, kaw a. zeczowniki rodzaju nijakiego maj  w mianowniku 

liczby pojedynczej końcówkę: ( ) ................, ( ) ................, ( ) .............. 

lub ( ) .............. jak w wyrazach krzesł o, słońc e, imi ę, muze um.

ADAM
hodzę do li eum w du ym mieście, ale mieszkam w małej wsi. 
ubię miasto! est tu du o atrakcji. Moja starsza siostra stu-

diuje ar itektur , często spotykamy się w rzytulne kawiar-
ni i gadamy o ró nych sprawach. ardzo lubię sport ekstremal-
ny. Zwłaszcza skoki na bungee. statnio często myślę o swoim 
szkolnym koledze. iestety, on poszedł do innego liceum i te-
raz spotykamy się tylko w weekendy.
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6. rzeanalizuj tabelę. Następnie opisz Tomka  osię  ubę  uzię oraz lę.

mię dzie mieszka? im jest
z zawodu?

Co lubi jeść 
i pić?

Czego nie lubi 
jeść i pić? Czym je dzi? Czego używa?

Tomek Kraków inżynier sałata, woda mięso, mleko samochód komputer

osia Warszawa nauczycielka kurczak, sok sałata, piwo metro tablet

uba dańsk lekarz makaron, wino ry , sok trolejbus laptop

uzia ód malarka mięso, kawa makaron,
herbata tramwaj pędzel, farba

la Poznań projektantka ry , herbata kurczak, woda rower drukarka

Zosia .......................................................................................................................................................

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

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

Kuba .......................................................................................................................................................

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

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

Zuzia .......................................................................................................................................................

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

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

Ola ..........................................................................................................................................................

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

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

7. Dopisz po dwa przymiotniki 
do rzeczownik w.

aki może 
być dom?

wygodny

aka może 
być książka?

interesująca

akie może 
być radio?

nowoczesne

8. Uzupełnij tekst na temat deklinacji polskich przymiotnik w.

Przymiotniki rodzaju męskiego w mianowniku liczby pojedynczej maj  końcówkę ( ) -y lub ( ) ............ po k i g. Przymiotniki rodzaju eń-

skiego w mianowniku liczby pojedynczej maj  końcówkę ( ) ............ . Przymiotniki rodzaju nijakiego w mianowniku liczby pojedynczej 

maj  końcówkę ( ) ............ .

G
W języku polskim, kiedy odmieniamy wyrazy, bardzo często ro-bimy dwie o era e. odajemy ko wk  i robimy  alterna , a więc zmieniamy litery  samogłoskę lub spółgłoskę, np.: (To jest) Kraków  Jadę do Krakowa: końcówka -a alternacja ó : o (Kraków  Krakowa)  (To jest) kot  Marzę o ko ie: końcówka -e, alternacja t : ci (kot  kocie).

G
W języku polskim bardzo częste s  alterna e.

lternacja to wymiana liter, np.:

(To jest) samochód  (Jestem) w samochodzie (ó : o, d : dzi)

(To jest) kobieta  (Rozmawiam) o kobiecie (t : ci)

(To jest) miasto  (Mieszkam) w mieście (a : e, s : ś, t : ci)

Tomek mieszka w Krakowie, z zawodu jest inżynierem. Lubi jeść sałatę i pić wodę, ale nie lubi jeść mięsa i pić mleka. Jeździ samochodem, używa 
komputera.
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12. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami przymiotnik w.

ześ ! estem Konrad. Mam ( ) niedużą (niedu y) rodzinę. Mieszkamy w ( ) .................................

(mały), ale ( ) ....................................... (ładny) mieście. asz dom nie jest ( ) ............................... 

(du y). a mam  lat i mieszkam w pokoju z ( ) ............................... (młodszy) bratem. Mój tata 

jest ( ) ....................................... (miły) i ( ) ............................................... (wesoły) człowiekiem. Moja 

mama jest bardzo ( ) .................................................... (spokojny). Pracuje jako nauczycielka w szkole 

( ) ....................................................... (podstawowy). Mama bardzo lubi ( ) ....................................... 

(mały  l. mn.) dzieci. zęsto opowiada o ( ) .............................................. (m dry  l. mn.) uczniach. 

Mamy te  dwie ( ) ................................................................. (kolorowy  l. mn.) papugi.

13. W języku polskim odmieniają się także zaimki. opatrz  jakie są 
formy zaimk w osobowych w r żnych przypadkach.

11. Uzupełnij zdania na temat 
ko c wek polskich rzeczowni
k w i przymiotnik w.

eśli rzeczownik rodzaju męskiego ma koń-

cówkę ( ) –a, to przymiotnik, który go opi-

suje jest rodzaju męskiego i ma końcówkę 

( ) ............ lub ( ) ............. po k, g.

eśli rzeczownik rodzaju eńskiego ma koń-

cówkę Ø to przymiotnik, który go opisu-

je jest rodzaju eńskiego i ma końcówkę 

( ) ............... .

9. Czy znasz inne wyrazy  w kt rych są alternacje? 
apisz je i powiedz  gdzie są alternacje. 

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

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

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

10. rzeczytaj wyrazy w ramce przymiotniki z rze
czownikami . Czy zauważyłeś zauważyłaś coś nie
typowego? Co to jest? owiedz.

przystojny mę czyzna, dobry poeta, zmęczony turysta,

wysoki dentysta, piękna noc, mała wieś, szara mysz, du a gęś

 

ianownik Dopełniacz iernik Narzędnik iejscownik

ja mnie mnie mną o mnie

ty ciebie/cię ciebie/cię tobą o tobie

on jego/go/niego jego/go/niego nim o nim

ona jej/niej ją/nią nią o niej

ono jego/go/niego je/nie nim o nim

my nas nas nami o nas

wy was was wami o was

oni ich/nich ich/nich nimi o nich

one ich/nich je/nie nimi o nich

14. ra kostką. edna osoba 
rzuca kostką i podaje przypa
dek  np. miejscownik. Druga 
osoba podaje zaimek w miej
scowniku  kt ry odpowiada 
liczbie oczek na kostce  np. 
tobie oczka  druga osoba .

G
  ja

  ty

  on/ona/ono (tu musimy dodatkowo po-
da  osobę, np. on  dopełniacz)

  my

  wy

  oni/one (tu tak e musimy dodatkowo 
poda  osobę, np. oni  biernik)

15. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami zaimk w osobowych.

. Pamiętamy o was (wy).

. edziemy z .................... do Warszawy (oni).

. Maria myśli o ......................... (ty).

. ie było ............... na koncercie (my).

. ie chcę iś  z ............... (on).

. ie lubi  ............... (ty).

. n ........... kocha (ona).

. u o o ............... (oni) słyszałam.
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imi  i nazwisko

azywam się .................................................................................................

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

wiek

Mam .............................................................................................................  .

kra  o odzenia

Pochodzę z ..................................................................................................  .

zaw d

estem z zawodu .........................................................................................

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

o y

ubię ..............................................................................................................

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

zainteresowania

Interesuję się .................................................................................

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

e y arakteru mo ne i sła e strony

Jestem ............................................................................................

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

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

kom eten e umie tnoś i

Znam język .....................................................................................

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

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

Potrafię ..........................................................................................

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

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

ZADANIE
G T J  TF

C
h

ce
sz

zm
ie

ni
a

św
iat?

Wyjed na wolontariat zagraniczny
do

A
fryk

i!

www.wolontariatafryka.pl

Z

REALIZACJA

Wybierz dla siebie jedną z form wolontariatu lub przedstaw własny pomysł akcji  w kt rej chcesz wziąć udział. 
rzedstaw swoją motywację  argumenty  dlaczego chcesz w niej uczestniczyć.

1 2

R T W N

Chcesz wyjechać za granicę  żeby uczyć się języka obcego i poznawać nowych ludzi. usisz przy
gotować swoje portfolio  w kt rym przedstawisz siebie jako studenta studentkę i potencjalnego 
wolontariusza wolontariuszkę. Uzupełnij informacje o sobie.
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POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZA!!!
twoje zadania:
 wsparcie organizacyjno porz dkowe,
 pomoc przy dystrybucji materiałów,
 udzielanie informacji,
 przeprowadzanie ankiet

zyskujesz:
 spotkania z naukowcami, pasjonatami,
 zwiedzisz niedostępne na co dzień miejsca,
 zdobędziesz doświadczenie,
 otrzymasz zaświadczenie o odbyciu wolontariatu oc naukowców .

e eli masz ukończone  lat, wejd  na stronę
www.nocnaukowców.com.pl i zarejestruj się. Znajdziesz tam wszystkie informacje.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

NOC

NAUKOWCÓW

DOBRA

ZABAWA

GWARANTOWANA

PREZENTACJA

rzedstaw się  zaprezentuj swoje portfolio oraz motywy  dla kt rych zdecydowałeś zdecydowałaś się być wolontariu
szem wolontariuszką lub nie  w wybranej przez siebie akcji. Wysłuchaj komentarzy koleg w koleżanek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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 T

Armenia

Autonomia Palestyńska

Kenia

Kirgistan

Kolumbia

Kostaryka

Malawi

Bangladesz

Boliwia

Burundi

Czad

Ekwador

Etiopia

Ghana

Gruzja

Gwatemala

Indie

Jamajka

Kambodża

Kamerun

Argentyna

 polski wolontariusz

Mauretania

Meksyk

Mongolia

Namibia

Niger

Nikaragua

Tadżykistan

Ukraina

Zambia

Tajlandia

Tanzania

Togo

UgandaPeru

Republika Południowej Afryki

Rwanda

Sudan Południowy Zimbabwe

L E G E N D A

. Na podstawie mapy podaj nazwy pa stw  
w kt rych można porozmawiać po polsku z wolon
tariuszem. apisz nazwy tych pa stw w mianowni
ku i miejscowniku.

Miejsce pobytu polskiego wolontariusza:

Argentyna – w Argentynie, ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. apoznaj się z diagramem i wskaż trzy najważ
niejsze według ciebie korzyści z wolontariatu.

Co m wią wolontariusze na temat korzyści 
z wolontariatu?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

jest wa ny w  i w karierze zawodowej

motywuje do aktywności

pozytywnie wpływa na samoocenę

pomaga w sytuacji kryzysu (np. bezrobocie)

daje satysfakcję z pracy w grupie

rozwija nowe kompetencje

ł czy z lud mi

rozwija 71%

68%

44%

35%

24%

14%

12%

7%

K

  G    T T

1A. opatrz na mapę i powiedz  gdzie można spotkać polskiego wolontariusza.
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3. rzeczytaj teksty na temat ludzi sukcesu  kt rzy pomagają innym. Następnie uzupełnij tabele i odpowiedz na 
pytania.

la zego omaga  nane nazwiska i omo  innym
undacje powstaj  najczęściej dzięki niezwykłym historiom niezwykłych ludzi. Poznajmy kilka znanych osób, które zało yły organizacje 

non profit i znalazły czas, by pomaga  innym.

elena u instein

elena ubinstein urodziła się  grudnia r. w Krakowie. yła 
fundatork  centrum kosmetycznego, ale tak e osob , która pomaga-
ła innym. W Krakowie studiowała matematykę, teologię, łacinę i grekę 
oraz nauki medyczne. W r. wyjechała do ustralii z małym sło-
ikiem kremu, który dostała od mamy i który zainspirował j , by produ-
kowa  własne kremy pielęgnacyjne dla kobiet. To ona jako pierwsza 

podzieliła skórę na such , normaln  i tłust . ubinstein swoj  cię k  
prac  osi gnęła du y sukces, ale nie zapomniała o innych. Zawsze 
mówiła, e jej fortuna została stworzona rękami kobiet i im powinna 
słu y . latego w  r. zało yła fundację na rzecz praw i dobrobytu 
kobiet, która działa do dziś.

mi  i nazwisko

( ak się nazywa )

ata urodzenia

(Kiedy się urodziła )

duka a

( zego się uczyła
o studiowała )

ra a

( o robiła )

uk es zawodowy

( aki )

omo  innym

( aka i komu )

dpowiedz na pytanie: laczego elena ubinstein zało yła fundację, która pomaga kobietom

nna ymna

nna ymna urodziła się  lipca  r. Z wykształcenia i z za-
wodu jest aktork , ale od  r. jest tak e prezesem undacji 

nny ymnej Mimo wszystko   organizacji, która pomaga oso-
bom z niepełnosprawności  intelektualn . ktorka ma wiele suk-
cesów w kinie, w teatrze oraz w fundacji. ymna realizuje ró ne 

projekty non profit i często mówi, jak wa na jest pomoc innym 
ludziom i e ka dy jest komuś potrzebny. ktorka nieraz wspo-
minała, e pomaga się z potrzeby serca, a nie dla sławy, a fakt, e 
jest osob  znan , ułatwia zdobywanie pieniędzy na działalnoś  
fundacji.

mi  i nazwisko

( ak się nazywa )

ata urodzenia

(Kiedy się urodziła )

duka a

( zego się uczyła
o studiowała )

ra a

( o robi )

uk es zawodowy

( aki )

omo  innym

( aka i komu )

dpowiedz na pytanie: laczego nna ymna pomaga innym  o j  motywuje
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ill Gates

ill ates urodził się  pa dziernika  r. dy był nastolatkiem, za-
interesował się programowaniem, a potem przez lata rozwijał swoj  
pasję, która z czasem stała się jego biznesem. Zało ył firmę Micro-
soft. est jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale te  człowie-
kiem, który myśli o innych. ill ates chętnie anga uje się w akcje cha-

rytatywne. W  r. zało ył z on  fundację William . ates, która 
zajmuje się edukacj  i zdrowiem ludzi w biednych krajach. W  r. 
mał eństwo poł czyło kilka rodzinnych fundacji w ill Melinda a-
tes oundation  obecnie jedn  z największych fundacji na świecie. 

mi  i nazwisko

( ak się nazywa )

ata urodzenia

(Kiedy się urodził )

duka a

( zego się uczył
o studiował )

ra a

( o robił )

uk es zawodowy

( aki )

omo  innym

( aka i komu )

dpowiedz na pytanie: ak powstała ill  Melinda ates oundation

4. akie znasz inne popularne osoby  kt re pomagają lub pomagały ludziom? oszukaj informacji o trzech z nich 
i przedstaw te osoby kolegom koleżankom.

iki edia

lista filantrop w w kolejności alfabetycznej

A

� eorg riedrich begg
� l Walid ibn Talal ibn bd 

al ziz l Su ud
� postol rsache

� otthilf erger
� ono
� ouise on ose

D
� ie . harmawan

E

� bdul Sattar dhi

F

� ugust ermann rancke

H

� Ignatz akuba
� Ishbel amilton ordon
� ror ansson

� Paul ewson
� Maurice de irsch

� . . acobsen

� akob Kabrun
� lbert Kahn
� ndrej Kiska

L
� otten on Kr mer

� leanor Mc oy
� braham 

Mendelssohn artholdy
� eopold M yet
� Misia (piosenkarka)
� udolf Mosse

N

� ojt ch prstek
� Sigmund issenbaum

� Sonja issenbaum
� lfred obel
� adja o arowa

� Karol Marian ourke
� arla rtiz

P

� Kornel Peliksza
� mily ane Pfei er
� Salomon Pollak

Q

� ohannes uistorp
� Martin uistorp

R
� ntoni lbrecht Wilhelm

adziwiłł
� Maria Magdalena

adziwiłłowa
� riedrich berhard 

on ochow
� erdinand othschild

l red ern ard 
o el (ur.  pa -

dziernika  roku 
w Sztokholmie, zm. 

 grudnia   
roku w San emo) 

 szwedzki chemik, 
in ynier, przemysło-
wiec, wynalazca m.in. 
dynamitu, fundator 

agrody obla.
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iem

� na czym polega idea wolontariatu,

� kto może być wolontariuszem i jakie są formy wolontariatu,

� jaką motywację mogą mieć wolontariusze.

ywam

� rzeczowników i przymiotników we wszystkich przypadkach poznanych 
na poziomie A1,

� form czasowników w trzech koniugacjach,

� zdań ze słowami bo, ponieważ, dlatego że.

otra

� mówić o sobie (Nazywam się… Jestem…),

� pytać i odpowiadać na pytania na temat zainteresowań, kompetencji 
i umiejętności,

� opisywać cechy charakteru (sympatyczny, leniwy) i czynności dnia
codziennego (wstaję, myję się, pomagam…),

� czytać biogramy, proste teksty informacyjne oraz infografiki i rozmawiać 
o nich,

� pisać o sobie i redagować swoje portfolio.

T

zy wiesz, e  grudnia to Międzynarodowy zień Wolontariusza
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Wikipedia to wielojęzyczna internetowa encyklopedia. 
Wikipedię mog  tworzy  wszyscy internauci. Wszyscy 
s  wolontariuszami.

Według badań socjologicznych większoś  autorów to 
młodzi mę czy ni z du ych miast w wieku od  do 

lat  uczniowie liceów, studenci, doktoranci i młodzi 
pracownicy firm z bran y IT. Wikipedię tworz  tak e 
osoby starsze  najstarszy zarejestrowany i aktywny 
edytor polskiej Wikipedii ma  lata.

Według statystyk polskojęzyczna Wikipedia jest najbar-
dziej popularnym serwisem internetowym w Polsce. 
Korzysta z niej prawie połowa polskich internautów.

zy wiesz, e...

gdyby wolontariusze euro
pejscy

zebrali się w jednym państwie,

miałoby ono 115 mln mieszkańców 

i byłoby największym
państwem

Unii Europejskiej?

aniMani.pl to pierwszy w Polsce serwis, dzięki któremu ka dy, kto robi zakupy w Internecie, mo e bezpłatnie poda-
rowa  częś  wartości swoich zakupów wybranej organizacji społecznej.


