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ZADANIE 1. Polecenie: Powtórz za lektorem. 

 

– Czy mówisz po polsku?  – Mówię po polsku.   – Słabo mówię po polsku.  – Mówię po polsku powoli. 

 – Znasz polski?   – Znam polski.   – Tylko trochę znam polski.   – Słabo mówię po polsku. -  Nie rozumiem.    

✓ Czy rozumiesz wszystkie słowa?  

        

 

         ZADANIE 2. Polecenie: Proszę przeczytać dialogi. 
                                         

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektor czyta dialog 2: 

Piotr (P).: Cześć! Jestem tu pierwszy raz.  

Basia (B): Ja też. 

- Jestem Piotr, a Ty? 

- A ja mam na imię Basia. 

- Znasz polski? 

- Tylko trochę. Uczyłam się dwa lata na kursie. 

- O! To całkiem sporo. 

- A Ty dobrze znasz polski? 

- Też tylko trochę, mówię po polsku powoli, 

ale dużo rozumiem. 

- Świetnie! Miło Cię poznać! 

- Nawzajem. 

 

Lektor czyta dialog 1:  

Klient (K).: Dzień dobry! 

Sprzedawca (S).: Dzień dobry! 

- Słabo mówię po polsku. 

- Rozumiem. Mogę pomóc. Czy 

  coś podać? 

- Poproszę chleb. 

- Czy coś jeszcze? 

- Nie rozumiem. 

- Tylko chleb? 

- Nie. Jeszcze masło.  

- Proszę bardzo.  

- Dziękuję. 

- Płaci Pani 8 złotych. 

- Proszę. 

- Dziękuję. 

- Dziękuję za pomoc! Do widzenia! 

- Do widzenia. 
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   GRAMATYKA   

                 mówić   → po polsku                                    znać  → polski 

            → po hiszpańsku                                          → hiszpański 
            → po portugalsku                                        → portugalski 
            → po rosyjsku                                               → rosyjski 
            → po francusku                                            → francuski 
            → po angielsku                                             → angielski 
 

             (ja) mówię                                        (ja)  znam 
 

             (ty) mówisz                                       (ty)  znasz 
 
 

           ▀ Czy mówisz po polsku?                 ▀  Czy znasz polski? 
              +   Tak, mówię po polsku.                     +  Tak, znam polski. 
            -    Nie, nie mówię po polsku.               -  Nie, nie znam polskiego.       

 

ZADANIE 3. Polecenie: Odpowiedz ustnie na pytania, zapisz odpowiedzi:   
                                                    

Wzór: Czy mówisz po polsku? 
            (+) Tak, mówię po polsku. (-) Nie, nie mówię po polsku. 
 

1) Czy mówisz po hiszpańsku? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

2) Czy mówisz po angielsku? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

3) Czy mówisz po francusku? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

4) Czy mówisz po portugalsku? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

5) Czy mówisz po rosyjsku? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 
 
Wzór: Czy znasz polski? 
            (+) Tak, znam polski. (-) Nie, nie znam polskiego. 
 

6) Czy znasz hiszpański? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

7) Czy znasz angielski? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

8) Czy znasz francuski? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

9) Czy znasz portugalski? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

10) Czy znasz rosyjski? 
(+) Tak, …………………………………………….. (-) Nie, …………………………………………….. 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=en-PL&q=silueta+de+unos+labios&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJkmKhCK1GuH8ahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKJoG-hKbBpkGnAagBrcH8AHzAaIGkimiNMk33SihNP8zpjTKN6U0nyMaMPjsLet-d8oXS-9P1RaLBYIbjriUDwU2eVXhiPGvWo5C5Y9T4mMgPTGo-0wrXc6kDiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE-CuxCAw&ved=0ahUKEwjEkrum-d7iAhXIJFAKHXvaDBMQwg4IKygA
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   GRAMATYKA                             

                         znasz polski?       

 

                         mówisz po polsku? 

 
 
 
 
 

   GRAMATYKA  i  

 

       ZADANIE 4. Polecenie: Odpowiedz na pytania. Uzupełnij luki ustnie i pisemnie.  
 

 
1) Jak znasz angielski?    ……………………………………………………………………………………………   

2) Jak mówisz po angielsku? ……………………………………………………………………………………….. 

 

3) Jak znasz hiszpański? ……………………………………………………………………………………………. 

4) Jak mówisz po ……………………….. ? ………………………………………………………………………… 

 

5) Jak znasz polski? …………………………………………………………………………………………………. 

6) Jak mówisz po ……………………….. ? ………………………………………………………………………… 

 

7) Jak znasz portugalski?    ……………………………………………………………………………………………   

8) Jak mówisz po ……………………….. ? ………………………………………………………………………….. 

 

9) Jak znasz francuski?    ……………………………………………………………………………………………   

10) Jak mówisz po ……………………….. ? ………………………………………………………………………….. 

 

11) Jak znasz rosyjski?    ……………………………………………………………………………………………  …. 

12) Jak mówisz po ……………………….. ? ………………………………………………………………………….. 

Słabo.  

Dobrze.  

Średnio.  

Tak sobie.  

Wcale. 

Trochę. 

Bardzo dobrze.  

Wspaniale! 

 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=en-PL&q=silueta+de+unos+labios&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJkmKhCK1GuH8ahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKJoG-hKbBpkGnAagBrcH8AHzAaIGkimiNMk33SihNP8zpjTKN6U0nyMaMPjsLet-d8oXS-9P1RaLBYIbjriUDwU2eVXhiPGvWo5C5Y9T4mMgPTGo-0wrXc6kDiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE-CuxCAw&ved=0ahUKEwjEkrum-d7iAhXIJFAKHXvaDBMQwg4IKygA

