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SPIS TREŚCI

Lekcja Tytuł Gramatyka Umiejętności/działania 
językowe Strona

0 Dzień dobry! To 
znowu my! 7

1 Test 11

2 Nowa koleżanka Powtórzenie. Charakteryzowanie 
osoby. 15

3
„Najlepsza 

drużyna to moja 
rodzina”

Powtórzenie deklinacji. 
Stosowanie znaków 
interpunkcyjnych 
w zdaniu (przecinek, 
kropka, wykrzyknik, 
znak zapytania, 
wielokropek, 
cudzysłów).

Opisywanie miejsca 
zamieszkania i szkoły. 20

4 Palcem po mapie Czasowniki ruchu 
w czasie przeszłym.

Pisanie relacji z podróży. 
Pisanie dziennika. 24

5
Życie codzienne 

mieszkańców 
Warszawy

Czasowniki 
wielokrotne. 
Konstrukcje 
typu wiele, dużo 
z dopełniaczem l.mn.

Spędzanie wolnego 
czasu. Rozmowa 
o ekologii i segregowaniu 
śmieci. 

29

6 Noc muzeów

Odmiana 
rzeczowników 
rodzaju nijakiego 
zakończonych na –um. 
Pisownia wyrazów 
zakończonych na -ów.

Poruszanie się po 
mieście, czytanie mapy. 
Zwiedzanie muzeów.

33

7 Zaproszenie na 
wesele

Nazwiska – odmiana 
przymiotnikowa. 
Powtórzenie: 
dopełniacz posesywny.

Zapraszanie. 
Uczestniczenie w ślubie. 38

8 Wesele
Odmiana 
czasowników w czasie 
teraźniejszym.

Zachowanie na polskim 
weselu. Gratulowanie, 
składanie życzeń, 
pozdrawianie, powitanie.

42

9
Przyjaciel, 
kolega czy 
znajomy?

Odmiana 
rzeczowników: 
przyjaciel, kolega, 
znajomy. Idiomy. 
Pisownia wyrazów 
z „ż” i „rz”.

Zachowania w stosunku 
do innych osób. 47

10 To tylko dwie 
kalorie!

Stopniowanie 
przymiotników 
- stopień wyższy 
i najwyższy, 
konstrukcje 
porównawcze.

Zdrowe odżywianie, 
omówienie nawyków 
żywieniowych, 
analizowanie piramidy 
żywieniowej.

52
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11 W zdrowym ciele 
zdrowy duch!

Konstrukcje używane 
w rozmowie 
nt. wydarzeń 
sportowych.

Informowanie 
o wydarzeniach 
sportowych. 

59

12 Polskaaa 
biało-czerwoni!

Liczebniki porządkowe 
1-5 w mianowniku 
liczby pojedyczej 
i mnogiej.

Gra w siatkówkę. 
Relacjonowanie meczu. 64

13 Kopalnia Kawy 
we Lwowie

Składnia liczebnika 
w dopełniaczu 
i miejscowniku na 
przykładzie dat.

Omawianie tradycji 
związanych z piciem 
kawy. Relacjonowanie 
wydarzeń historycznych 
- na przykładzie bitwy 
pod Wiedniem i życiorysu 
Jerzego Franciszka 
Kulczyckiego.

68

14 Delegacja taty

Odmiana 
rzeczowników 
i przymiotników 
rodzaju 
męskoosobowego 
w mianowniku liczby 
mnogiej.

Rezerwowanie biletów 
lotniczych, podróżowanie 
samolotem. Nazywanie 
mieszkańców krajów 
i wykonawców zawodów. 
Omawianie stereotypów 
narodowych. 

72

15 Na lotnisku

Konstrukcje używane 
w rozmowie 
nt. bezpiecznego 
podróżowania.

Rozmowa 
o bezpieczeństwie na 
lotnisku i w podróży.

78

16

Geniusz samouk. 
Stefan Banach 

i lwowska szkoła 
matematyczna

Rodzaj męskoosobowy 
rzeczowników 
i przymiotników 
- powtórzenie. 
Zaimek dzierżawczy 
w rodzaju męskim 
i męskoosobowym.

Rozpoznawanie dyscyplin 
naukowych. Rozmowa 
na tematy związane 
z nauką.

81

17

Jak Kij, Szczek, 
Horyw i ich 

siostra Łybedź 
założyli Kijów

Wołacz liczby 
pojedynczej i mnogiej.

Opowiadanie legendy 
o założeniu Kijowa. 
Pisanie e-maili. 

86

18 Babski wyjazd 
w góry Tryb rozkazujący. 

Wynajmowanie pokoju. 
Bezpieczne spędzanie 
czasu w górach 
zimą. Przedstawianie 
regulaminu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego.

91

19 Hej góry, nasze 
góry!

Zaimki: czyj, który, 
jaki.

Opowiadanie o tradycjach 
i gwarze polskich górali. 97

20

Nie taki 
Facebook 

straszny, jak go 
malują

Rekcja czasowników. 
Odmiana rzeczownika 
Facebook.

Bezpieczne korzystanie 
z internetu i sieci 
społecznościowych. 
Argumentowanie.

104
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21 Uciążliwa 
sąsiadka

Zmiana aspektu 
czasownika oraz 
rekcja czasownika 
w trakcie tworzenia 
trybu rozkazującego, 
odmiana czasownika 
„powinien” 
w czasie teraźniejszym 
i przeszłym.

Wykonywanie 
obowiązków domowych. 
Rozwiązywanie 
problemów sąsiedzkich - 
pisanie przeprosin.

110

22 W świecie 
techniki

Użycie trybu 
rozkazującego - 
powtórzenie.

Korzystanie ze sprzętu 
elektronicznego i języka 
emotikonów. Udzielanie 
instrukcji. 

118

23 Przyjaciele 
z Polski

Wołacz w zwrotach 
adresatywnych.

Budowanie listu 
tradycyjnego. 
Charakteryzowanie osób, 
zapraszanie, opisywanie 
miejsca.

124

24 W góry czy nad 
morze?

Przyimki lokalizujące, 
łączliwość przyimków 
z czasownikami 
statycznymi 
i czasownikami 
ruchu. Narzędnik 
w funkcji narzędzia - 
powtórzenie.

Podróżowanie dawniej 
i dziś. 129

25 Nieszczęścia 
chodzą parami

Zdania wielokrotnie 
złożone, czas przeszły 
- powtórzenie, 
nieosobowa forma 
czasownika.

Rozmowa o przesądach. 
Wyrażanie ogólnych 
prawd i wierzeń. 

135

26 Na ratunek 
planecie

Zdania podrzędnie 
złożone, odmiana 
czasownika 
w czasie przeszłym, 
teraźniejszym 
i przyszłym - 
powtórzenie.

Chronienie środowiska. 
Pisanie apelu. 139

27 Dwie 
wiadomości

Czas przeszły 
czasowników 
dokonanych 
i niedokonanych - 
powtórzenie.

Relacjonowanie 
wycieczek (w formie 
SMS-ów i e-maili).

143

28 Gdybym był 
bogaty…

Tworzenie trybu 
przypuszczającego. 
Zdania warunkowe.

Wyrażanie życzeń, snucie 
planów na przyszłość 
przy użyciu zdań 
warunkowych.

147
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Rozwiązania ćwiczeń, materiały dodatkowe, test końcowy oraz rady dla nauczycieli 
znajdą Państwo w książce elektronicznej pt. „Materiały uzupełniające do 
podręcznika”, którą można pobrać ze strony internetowej Fundacji „Wolność 
i Demokracja” http://wid.org.pl/.

29 Jestem już 
prawie dorosły!

Zdania warunkowe - 
powtórzenie. Zdanie 
współrzędnie złożone 
i podrzędnie złożone 
okolicznikowe.

Wyrażanie opinii, 
przypuszczenia, zgody 
i niezgody.

151

30
Kopernik też 
była kobietą! 
Wybitne Polki

Konstrukcje używane 
w rozmowie nt. życia 
znanych osób.

Opisywanie charakterów 
i wartości. 156

31

Pędzlem 
i kredką, czyli co 
jest na obrazach 
w salonie babci 

Marii

Deklinacja 
rzeczowników 
i przymiotników - 
powtórzenie.

Wypowiadanie się na 
tematy związane ze 
sztukami plastycznymi.

160

32 Trudno być 
nastolatkiem Zdania z negacją.

Kłócenie się 
i rozwiązywanie 
konfliktów.

164

33 Nauczyciel 
z Drohobycza

Odmiana czasowników 
w czasie przeszłym 
i teraźniejszym - 
powtórzenie.

Tłumaczenie 
z ukraińskiego na polski 
(fałszywi przyjaciele 
tłumacza).

167

34
Nie oceniaj 
książki po 
okładce

Czasowniki dokonane 
z przedrostkiem z-, s- 
i ze-. 

Wypowiadanie się 
na tematy związane 
z literaturą. 

173


	



