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www.youtube.com/Żabka. Mały wielki sklep - Duży wybór - tydzień 39 1 { 15 sekund} 

        

 

         ZADANIE 1. Polecenie: Proszę przeczytać dialogi, a następnie odpowiedzieć,  
              czy zdania są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).  

                                         
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Przykład: W dialogu 1 klient zapłacił 7 złotych.                               P/N 

 
1. W dialogu 1 klient kupił chleb.    P/N 

2. W dialogu 2 klient zapłacił 3 złote.               P/N 

3. W dialogu 1 klient chciał bułki.   P/N 

4. W dialogu 2 klient kupił masło.   P/N 

                                                           
1 Transkrypcja dialogu w sklepie „Żabka”: 
Sprzedawca: - Mogę w czymś pomóc? 
Klientka: - Nie da Pan rady…  Za duży wybór. 
Żabka -  Mały wielki sklep 
 

Lektor czyta dialog 2: 
Sprzedawca (S).: Co podać? 
Klient (K): Poproszę bułki. 
- Ile? 
- Pięć. 
- Proszę bardzo. 
- Dziękuję. Ile płacę? 
- 3 złote. Może coś jeszcze? 
- Nie. To wszystko. Dziękuję. 
- Płaci Pan 3 złote. 
- Proszę. 
- Dziękuję. 

Lektor czyta dialog 1:  
Klient (K).: Dzień dobry! 
Sprzedawca (S).: Dzień dobry! 
- Poproszę chleb i masło. 
- Czy coś jeszcze? 
- Tak. Jeszcze ser. Ile płacę? 
- 7 złotych. 
- Proszę. 
- Dziękuję. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5vc_7pNLiAhVFPVAKHQfWCSkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fresh-market.pl/en/products/fruit/wild_strawberries/zabka_for_the_second_time_at_fresh_market,p233145494&psig=AOvVaw2EBt-vhJs7gVvs-9DfXTKu&ust=1559822276174551
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2qrDX9ujiAhWKC-wKHfVUDyQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.pl/symbol-oko-odizolowany-ikona-42403545.html&psig=AOvVaw1Zm-dPGCzWSyqRRTVYYGs7&ust=1560599977041799


str. 2 
 

 

ZADANIE 2. Polecenie: Proszę powtórzyć za lektorem:  
 

                     – Poproszę chleb i masło.  – Poproszę bułki.  –  Ile płacę?  –  7 złotych. – Czy coś jeszcze? 
                                    – Proszę bardzo. – Dziękuję. 
 

• Czy rozumiemy wszystkie słowa?  
 

 

ZADANIE 3. Polecenie: Proszę powtórzyć za lektorem:   
                                                    

chleb, bułka, masło, majonez, wędlina, jajka, sałata, jabłko, cytryna, pomarańcza, 

ziemniak, koper, mleko, płatki, pomidor, kawa ,  herbata, czekolada, woda mineralna 

• Czy rozumiemy wszystkie słowa?  

ZADANIE 4. Polecenie: Proszę połączyć  słowa z obrazkami jak w przykładzie: 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

chleb 

bułka 

masło 

majonez 

wędlina 

jajko 

sałata 

jabłko 

cytryna 

pomarańcza 

ziemniak 

koper 

mleko 

płatki 

pomidor 

kawa 

herbata 

czekolada 

woda mineralna 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicjpDfr9LiAhVSJFAKHWQ_DEkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leclerc.rzeszow.pl/kropla-beskidu-naturalna-woda-mineralna-niegazowana-500-ml-produkt-15359.html&psig=AOvVaw1BbhApfBSrcMJP8Gp0uqSe&ust=1559825173482986
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7qdHgrdLiAhWIKVAKHRK5CUsQjRx6BAgBEAU&url=http://piekarnia.shoparena.pl/pl/p/Chleb-OLIWSKI/45&psig=AOvVaw0kgHjqwLz5XZ6GJjPA3u7M&ust=1559824587092553
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiagaq9r9LiAhUPUlAKHQDaCjMQjRx6BAgBEAU&url=https://wedel.pl/products/czekolada-gorzka/&psig=AOvVaw1vRVcJx0MWK831dchbgcMM&ust=1559825093793284
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiah5y5sNLiAhUNJVAKHUkkAy0QjRx6BAgBEAU&url=https://sklep-nasiona.pl/pomidor-saint-pierre-typ-malinowy.html&psig=AOvVaw26kvCpGk2aRRt61J0h_au8&ust=1559825364355687
https://bulago.pl/kawa-i-herbata/6026-herbata-lipton-yellow-label-25-torebek.html
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD2JjzsNLiAhUQZVAKHShXADwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ceneo.pl/15164028&psig=AOvVaw1pU3onrk7xlxXNCayyZBCR&ust=1559825479617720
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPspinsdLiAhVNLFAKHXHrAzUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tchibo.pl/tchibo-exclusive-500-g-kawa-palona-mielona-p400103307.html&psig=AOvVaw2yg0ZwR74Z7cGtH-PIP1lv&ust=1559825589250112
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZsfKztdLiAhWIfFAKHYERDioQjRx6BAgBEAU&url=https://pigi.abstore.pl/maslo-margaryna-maslo-extra-polskie-200g-82-mlekovita-50,c969,p2744,pl.html&psig=AOvVaw07FaAJIq8dpdrexfW-eC5X&ust=1559826136793226
https://polskikoszyk.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5783/lubella-corn-flakes-klasyczne-platki-kukurydziane-500-g-platki-sniadaniowe-ze-spichlerza_0.png
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_wcfStdLiAhURPFAKHUOqCE0QjRx6BAgBEAU&url=https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003008961531&psig=AOvVaw1na2XWAw0F8dL8wPUEeeTz&ust=1559826746638742
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU77-GttLiAhXPKFAKHWxVChAQjRx6BAgBEAU&url=https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,jak-kupic-dobra-wedline-i-nie-nabrac-sie-na-wyrob-wedlinopodobny,10403766,artykul.html&psig=AOvVaw2zS9S8i4AzH9qE-88HionB&ust=1559826864908601
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3pozstdLiAhVBIVAKHTHlABwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/koper-ogrodowy--koperek-id1033.html&psig=AOvVaw1dLp7k2uJitiY_eZw2LJ8E&ust=1559826798456660
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_1e2httLiAhUEJ1AKHd6CChMQjRx6BAgBEAU&url=https://sklep.swiatkwiatow.pl/salata-maslowa-justyna-duza-i-bardzo-smaczna.html&psig=AOvVaw03yuxOjkXH3bI76rWwVLXa&ust=1559826915804983
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE4-LettLiAhWDPFAKHUzTDlsQjRx6BAgBEAU&url=https://uwalls.pl/fototapety-pomarancza-5869/&psig=AOvVaw0NcCCy8oXS5YIwN4hZ5CFm&ust=1559827043010103
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDueCqt9LiAhXCK1AKHXGHCy0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/jab%C5%82ko&psig=AOvVaw3O1XOZbyZ2aFRzC0riXgup&ust=1559827211793206
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip7_a4t9LiAhWJblAKHcf-Cy0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.maniasmakowania.pl/warzywa/282-ziemniak-warzywo-psiankowate.html&psig=AOvVaw1ciIBrVNCPPsi-g8XEFTYH&ust=1559827236886784
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCo4jCttLiAhWBJVAKHRGPAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://fotoblogia.pl/13356,najpopularniejsze-zdjecie-na-intagramie-przedstawia-jajko-ma-ponad-25-milionow-lajkow&psig=AOvVaw1_t2JcCbbUGono7cvZgRAV&ust=1559826980050633
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6lfiDt9LiAhWNJVAKHaglBy0QjRx6BAgBEAU&url=https://pl.dreamstime.com/obrazy-stock-cytryna-image27404054&psig=AOvVaw0ZWLgFI7ZUQiT0BXUjnNSN&ust=1559827099728122
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
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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ZADANIE 5. Polecenie: Teraz będę pokazywać różne artykuły spożywcze.  Wy nazywacie to, co pokazuję..  
                           np.  – Co to jest?   – To jest herbata. itp. 
 

   GRAMATYKA               

       Liczba pojedyncza                           Liczba mnoga  

jabłko jabłka 

jajko jajka 

cytryna cytryny 

pomidor pomidory 

chleb chleby 

ziemniak ziemniaki 

bułka bułki 

pomarańcza pomarańcze 

 
 

GRAMATYKA  

ZADANIE 6.  Polecenie: Zapytaj, czy są produkty:  
 

jabłka                                         Czy  są  jabłka? 

cytryny  

pomarańcze  

ziemniaki  

pomidory  

ZADANIE 7. 

Polecenie: Proszę uzupełnić dialog ze sprzedawcą. Słowa do wstawienia:  chleb; Proszę; jabłka; Do widzenia. Potem proszę 
przeczytać na głos ten dialog.  

Sprzedawca (S): Słucham panią. 

Klient (K): Czy są …………………………………(1)…?  

(S): Są. Ile podać? 

(K): 1 kilogram poproszę. 

(S): Proszę. Coś jeszcze? 

(K): Tak. Jeszcze 3 (trzy) cytryny i 2 (dwie) pomarańcze. 

(S): ………………………(2)… .  To wszystko? 

(K): Nie. Jeszcze 4 (cztery) jajka, …………………….(3)….i  masło. 

(S): Czy zapakować? 

(K): Nie, dziękuję. 

(S): Płaci Pani 10 złotych. 

(K): Proszę. 

(S): Dziękuję bardzo. Do widzenia! 

(K): ……………………..…(4)..     

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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ZADANIE 8. Polecenie: Proszę napisać, jakie artykuły spożywcze kupuje Pan/Pani w sklepie, a potem 
proszę przeczytać na głos: 
 

W sklepie kupuję takie artykuły spożywcze jak: …. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….                                   koszyk 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Klucz do zadań: 
 
Zadanie 1. 1 – P, 2 – P, 3 – N, 4 – N. 
Zadanie 7. 1 – jabłka, 2 – Proszę, 3 – chleb, 4 – Do widzenia. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv7oP77-HiAhUOYlAKHQQRDMUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.epinokio.pl/product-pol-261214-Koszyk-na-zakupy-dla-dzieci-do-zabawy-w-sklep-pomoce-montessori.html&psig=AOvVaw3uMrLQDsOIWuVm01KEdNaz&ust=1560357803657665

