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Op weg 

Wydanie drugie poprawione 
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Op weg składa się z podręcznika oraz strony internetowej. 

 

Op weg to pierwsza część serii Op weg. Pozostałe części to: 

● Onderweg, Przygotowanie do egzaminu integracyjnego w Holandii 

ISBN 978 90 8953 602 0 

● Wegwijzer, Przygotowanie do egzaminu KNS (Wiedza o społeczeństwie 

holenderskim) 

ISBN 978 90 8506 722 1 

 

 

Przygotuj się do egzaminu, ćwicząc online z Op weg! 

Wejdź na stronę www.nt2school.nl. Załóż konto lub zaloguj się. Kliknij na 

"lesmateriaal" (materiały do nauki) i wpisz jednorazowo kod podany poniżej. 

Zatwierdź. 

Od teraz masz dostęp do materiałów i możesz ćwiczyć. Powodzenia! 

Uwaga: Kod jest ważny przez jeden rok od aktywacji. 

 

Moje dane logowania: 

Nazwa użytkownika (e-mail): ____ 

Hasło: ____ 
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Op weg 

Przygotowanie do części językowej egzaminu integracyjnego 

 

Jenny van der Toorn-Schutte 

Pod redakcją Mariëlle van Rooij 

 

 

Boom, Amsterdam 

  



5 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Spis treści 

 

Przedmowa        6 

Lekcja  1  Liczby, alfabet    8 

Lekcja  2  Kolory, dni tygodnia   14 
Lekcja  3  Pieniądze     20 
Lekcja  4  Imię i nazwisko, kraj    26 
Lekcja  5  Rodzina    32 
Lekcja  6  Człowiek     38 

Lekcja  7  Ubrania     44 
Lekcja  8  W domu     50 

Lekcja  9  Kuchnia     56 
Lekcja  10  Zakupy spożywcze    62 
Lekcja  11  Warzywa i owoce    68 
Lekcja  12  Transport    74 

Lekcja  13  Przedmioty codziennego użytku 80 
Lekcja  14  Zwierzęta     86 
Lekcja  15  Miesiące     92 

Lekcja  16  Świat      98 
Lekcja  17  Czas i zegar     104 

Lekcja  18  Przyroda     112 
Lekcja  19  Rozmiar, waga i kształt   118 

Lekcja  20  Budynki     124 

Lista dźwięków       130 

Odpowiedz na pytania      136 

Odpowiedzi do zadań z lekcji    140 

 

 

 

 

  



6 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Przedmowa 

Założenia kursu 

● popularne wyrazy i proste zdania 

● zrozumiałe i ciekawe ilustracje 

● ćwiczenia wymowy 

● szczególna uwaga poświęcona (trudnym) dźwiękom 

● ćwiczenia na zasadzie pytań i odpowiedzi 

● ćwiczenia na zasadzie uzupełniania zdań 

● proste ćwiczenia pisemne 

Każda lekcja składa się z następujących sześciu elementów: 

1 Wyrazy i pojęcia 
2 Czy słyszysz ten dźwięk? 

3 Posłuchaj i przeczytaj 
4 Pytania i odpowiedzi 
5 Napisz i powiedz na głos 

6 Dokończ zdania 
 

Używając tej książki, kursanci uczą się około 1000 wyrazów używanych w życiu 

codziennym. Należą one do różnych części mowy, takich jak rzeczowniki, 

przymiotniki, czasowniki, zaimki pytające czy przyimki. 

Kursanci uczą się wymowy dźwięków i wyrazów. Książka zawiera ćwiczenia, w 

których należy wybrać odpowiednią głoskę i znaczenie.  Ponadto poświęcono uwagę 

wymowie krótkich samogłosek (les), podwójnych samogłosek wymawianych jako 

jeden dźwięk (lees) oraz kombinacji samogłosek (huis). Ćwiczenia obejmują także 

wymowę kilku trudnych kombinacji spółgłosek (lang - schil). 

Podczas każdej lekcji kursanci ćwiczą udzielanie odpowiedzi oraz uzupełnianie zdań. 

Ponadto w każdym rozdziale zawarto proste ćwiczenie pisemne. 

Ćwiczenia z dwudziestu lekcji można wykonywać z książką lub korzystając z 

programu online. Istnieje możliwość odsłuchania oraz pobrania plików audio 

przypisanych do każdej z lekcji. Na stronie można znaleźć także czternaście tekstów 

z pytaniami wielokrotnego wyboru, które wspomagają naukę czytania ze 

zrozumieniem. Wejdź na www.nt2school.nl. 
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Informacje dodatkowe dotyczące egzaminu integracyjnego 

Seria Op weg składa się z trzech części: Op weg, Onderweg oraz Wegwijzer. 

Skierowana jest ona do cudzoziemców, którzy muszą zdać egzamin integracyjny. Op 

weg (0 > A1) i Onderweg (A1 > A2) przygotowują do cześci językowej egzaminu 

integracyjnego, tj. czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. 

Op weg umożliwia kursantom naukę podstaw języka niderlandzkiego w prosty 

sposób. Książka może być także z powodzeniem używana przez osoby z niskim 

wykształceniem, by rozpocząć przygotowania do części językowej egzaminu 

integracyjnego, zaczynając od poziomu A1. Każda z lekcji zawiera kilka ćwiczeń 

przygotowujących do różnych części egzaminu, a także zadania "Pytania i 

odpowiedzi" oraz "Dokończ zdania". Odpowiedzi umieszczono na końcu książki. Tam 

również znajdują się pytania służące do ćwiczenia udzielania krótkich odpowiedzi.  

Dodatkowo w książce zamieszczono ćwiczenia wymowy (trudnych) dźwięków i 

wyrazów. Program online zawiera także ćwiczenia wspomagające naukę czytania ze 

zrozumieniem. 

Wegwijzer to książka przygotowująca do części KNM (Wiedza o społeczeństwie 

holenderskim) egzaminu integracyjnego. Kursanci przygotowujący się do nowej 

części egzaminu, tj. Orientacja na holenderskim rynku pracy, mogą skorzystać z 

książki Werken in Nederland. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nt2.nl. 

Wszelkie informacje na temat egzaminów można znaleźć na stronie 

www.inburgeren.nl. 

Powodzenia! 
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Lekcja 1 

Liczby 
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Alfabet 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Mój numer domu to 6. 

Mówię w dwóch językach: niderlandzkim i arabskim. 

Moja szczęśliwa liczba to 8. 

10 stycznia mam urodziny. 

Mam 18 lat. 
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Pytania i odpowiedzi 

Jaki jest twój numer domu? 

W ilu językach mówisz? 

Jaka jest twoja szczęśliwa liczba? 

Kiedy masz urodziny? 

  



12 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Napisz i powiedz na głos 

  



13 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Dokończ zdania 

1 To jest lekcja 1. To jest pierwsza ____. 

2 Pierwsza litera alfabetu to a. 

Ostatnia litera to litera ____. 

3 Alfabet ma 26 liter. 

Moje imię zaczyna się na literę ____. 

4 Na obrazku widać litery. 

Widzę litery: ____. 
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Lekcja 2 

Kolory 

czerwony  żółty 

niebieski  czarny 

po-ma-rań-czowy biały 

brązowy  zielony 
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Dni tygodnia 

 

poniedziałek  czwartek 

wtorek   piątek 

środa   sobota 

   niedziela 

 

po-nie-dzia-łek 

wto-rek 

śro-da 

czwar-tek 

pią-tek 

so-bo-ta 

nie-dzie-la      
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

 

Poniedziałek to pierwszy dzień 

Niedziela to ostatni dzień. 

Środa jest po wtorku. 

Poniedziałek jest przed wtorkiem. 

 

Tydzień ma siedem dni. 

Weekend to sobota i niedziela. 
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Pytania i odpowiedzi 

 

Jaki dzień jest po środzie? 

____ 

Jaki dzień jest przed niedzielą? 

____ 

W jakie dni jest weekend? 

____ 

Jaki kolor ma trawa? 

____ 

Jaki kolor ci się podoba? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

 

Pokoloruj flagę Holandii. 

1 czerwony 

2 ____ 

3 ____ 
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Dokończ zdania 

 

1 Widzę tęczę! 

 Widzę kolory: niebieski, żółty, ____. 

2 W poniedziałek była ładna pogoda. 

 We wtorek ____. 

3 W sobotę i niedzielę mam wolne. 

 W poniedziałek ____. 

4 Moje spodnie są niebieskie. 

 Twoje spodnie są ____. 
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Lekcja 3 

 

Pieniądze 

 

1 cent  1 eu-ro 

2 centy 2 eu-ro 

5 centów 

10 centów 

20 centów 

50 centów 
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5 eu-ro 

10 eu-ro 

20 eu-ro 

50 eu-ro 

100 eu-ro 

 

1 eu-ro  =  100 centów 

 

€ 1,00  = 1 eu-ro 

€ 10,00 = 10 eu-ro 

€ 15,20 = pięt-naś-cie eu-ro i dwa-dzieś-cia centów 

€ 11,15 = jedenaście eu-ro i pięt-naś-cie centów 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

 

100 euro to dużo. 

10 centów to mało. 

1 euro to więcej niż 50 centów. 

1 euro to mniej niż 10 euro. 

 

Kupuję gumkę za 50 centów. 

Ta kurtka jest droga, ona kosztuje 55 euro. 

  



23 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

Co jest większe: 5 euro czy 10 euro? 

____ 

Co jest mniejsze: €20,00 czy €15,00? 

____ 

Co można kupić za 5 euro? 

____ 

Co można kupić za 50 euro? 

____ 

Co jest twoim zdaniem drogie w Holandii? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

drogi ____ 

dużo ____ 

tani ____ 

mało ____ 

 

dużo rowerów  mało samochodów 
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Dokończ zdania 

 

1 Jeden chleb kosztuje 1 euro i 50 centów. 

 Dwa chleby kosztują ____. 

2 Kupuję plecak. 

 Plecak jest ____. 

3 Mamy dużo czasu. 

 Idziemy ____. 

4 Mam 20 euro. 

 Kupię ____. 

 

plecak  chleb 
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Lekcja 4 

 

Imię i nazwisko, kraj 

 

Nazywam się Jan. 

Moje imię to Jan. 

 

Kim ty jesteś? 

Jestem ____. 
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Mieszkam w Ho-lan-dii. 

Gdzie ty mieszkasz? 

 

Mieszkam w Rot-ter-da-mie. 

Gdzie ty mieszkasz? 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

 

Kto? 

Kto to jest? 

Król Holandii. 
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Co? 

Co to jest? 

Książka. 

 

Gdzie? 

Gdzie Pan(i) mieszka? 

Mieszkam w Holandii. 

 

Jak? 

Jak się Pan(i) nazywa? 

Nazywam się Jamal. 

 

Kiedy? 

Kiedy wpadniesz na kawę? 

Przyjdę jutro rano. 
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Pytania i odpowiedzi 

 

Jak się Pan(i) nazywa? 

____ 

Gdzie Pan(i) mieszka? 

____ 

Kiedy ma Pan(i) urodziny? 

____ 

Kto uczy Pana (Panią) języka niderlandzkiego? 

____ 

Które miasto się Panu (Pani) podoba? 

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

1 Gdzie Pan(i) mieszka? 

 Mieszkam w ____. 

2 Jaki jest Pana (Pani) adres? 

 Mój adres to ____. 

3 Gdzie się Pan(i) urodził(a)? 

 Urodziłem (-am) się w ____. 
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Dokończ zdania 

 

1 Mieszkam w Amsterdamie. 

 Amsterdam to ____. 

2 Holandia to mały kraj. 

 Duży kraj to na przykład ____. 

3 Willem-Alexander to król Holandii. 

 Królowa nazywa się ____. 

4 W mieście mieszka dużo ludzi. 

 W wiosce ____. 
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Lekcja 5 

 

Rodzina 

 

mat-ka (mama)  dziecko  oj-ciec (tata) 

 

dzia-dek + bab+cia  dzia-dek + bab+cia 

   

  oj-ciec    +   mat-ka 

 

   dziecko  syn / cór-ka 
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mężczyzna  chło-piec 

kobieta  dziew-czyn-ka 

 

chłopiec i dziewczynka: brat i siostra 

  oj-ciec    +  mat-ka 

 

   dzie-ci  brat + sios-tra 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Jestem chłopcem. 

Nie jestem dziewczynką. 

 

Mój tata nazywa się Hasan. 

Moja mama nazywa się Aisha. 

 

Mam dwie siostry i dwóch braci. 

Nie mam dzieci. 
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Pytania i odpowiedzi 

Czy twoja mama jest mężczyzną czy kobietą? 

____ 

Czy dziadek to mężczyzna czy kobieta? 

____ 

Jak mówisz na mamę twojej mamy? 

____ 

Jak mówisz na tatę twojej mamy? 

____ 

 

matka i córka  ojciec i syn 

 

   dziadek, babcia i wnuk 
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Napisz i powiedz na głos 

Połącz w pary: co do siebie pasuje? 

dziadek     ciotka 

chłopiec     siostra 

mężczyzna     matka 

syn      dziewczynka 

ojciec      kobieta 

wujek      babcia 

kuzyn / bratanek / siostrzeniec  kuzynka / bratanica / siostrzenica 

brat      córka 
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Dokończ zdania 

1 Mam dużą rodzinę. 

 Mam ____. 

2 Chłopcy często lubią grać w piłkę nożną. 

 Dziewczynki często lubią ____. 

3 Dzieci dużo się uczą w szkole. 

 Uczą się ____. 

4 Moja babcia jest stara. 

 Ona ma ____ lat. 

 

dwie siostry     dwóch braci 

wujek i bratanek/siostrzeniec  ciotka i bratanica/siostrzenica 
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Lekcja 6 

Człowiek 

głowa 

plecy 

ręka 

noga 

dłoń (pięć pal-ców)  stopa (pięć pal-ców) 
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włosy 

oko 

ucho 

nos 

usta 

zę-by 

 

Człowiek 

mężczyzna  człowiek 

kobieta  człowiek 

dziecko  człowiek 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Człowiek ma dwoje uszu, 

tymi uszami słyszy. 

Człowiek ma dwoje oczu, 

tymi oczami patrzy. 

Człowiek ma dwie nogi, 

tymi nogami chodzi. 

Głuchy człowiek nie słyszy. 

Niewidomy człowiek nie widzi. 
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Kobieta siedzi.  Dziecko leży. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Co robisz nogami? 

____ 

Co robisz oczami? 

____ 

Co robisz uszami? 

____ 

Co robisz ustami? 

____ 

Jak nazywa się kogoś, kto nie słyszy? 

____ 

Jak nazywa się kogoś, kto nie widzi? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

Ile masz dłoni? 

____ 

Ile masz palców u rąk? 

____ 

Czym mówisz? 

____ 

Co robisz dłońmi? 

____ 

Czym słyszysz? 

____ 

 

Mężczyzna stoi.  Mężczyzna słyszy muzykę. 
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Dokończ zdania 

1 Moje oczy nie widzą już zbyt dobrze. 

 Kupię ____. 

2 Słyszę głośny dźwięk. 

 To ____. 

3 Uwielbiam spacerować. 

 Spaceruję ____. 

4 Moje nogi są zmęczone od chodzenia. 

 Chcę się na chwilę ____. 

5 Często uprawiam sport. 

 Uważam, że sport jest ____. 

 

Ludzie spacerują.  Kobieta nosi okulary. 
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Lekcja 7 

Ubrania 

spodnie  kurtka 

spódnica  sukienka 

bu-ty   szalik, czapka 
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podkoszulek  sweter 

skar-pe-ty  pasek 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

 

Jest wiosna. 

Założę moją nową kurtkę. 

 

Jest lato. 

Założę moją ładną sukienkę. 

 

Jest jesień.  

Założę mój gruby sweter.  

 

Jest zima. 

Założę mój ciepły szalik i czapkę. 
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Pytania i odpowiedzi 

 

Co nosisz na dworze? 

____ 

Jaki masz rozmiar butów? 

____ 

Co nosisz na głowie? 

____ 

Co zakładasz latem? 

____ 

 

Co zakładasz zimą? 

____ 

Co zakładasz na basenie? 

____ 

Jakiego koloru ubrania lubisz nosić? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

kurtka ____ 

czapka ____ 

krawat ____ 

sukienka ____ 

spódnica ____ 

spodnie ____ 

pasek ____ 

but ____ 
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Dokończ zdania 

1 Zdejmuję buty. 

 Jestem ____. 

2 Jest mi za gorąco w swetrze. 

 ____ sweter. 

3 Masz na sobie nową kurtkę. 

 Uważam, że twoja kurtka jest ____. 

4 Jutro idę kupić spodnie. 

 Pójdziesz ____? 

5 Moja siostra bierze ślub. 

 Ma na sobie ładną ____. 

 

czerwone buty 

sukienki 
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Lekcja 8 

W domu 

kanapa  za-sło-na okno 

podłoga  stół  krzesło 

toaleta  prysznic 
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ręcz-nik  szafa 

u-my-wal-ka  łóżko 

   po-dusz-ka 

kran   lampa 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Siedzisz na krześle. 

Gotujesz jedzenie w kuchni. 

Śpisz w łóżku. 

Myjesz się nad umywalką. 

Wycierasz się ręcznikiem. 
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 kuchnia 

 

Pytania i odpowiedzi 

Ile krzeseł jest w pokoju? 

____ 

Ile nóg ma stół? 

____ 

Ile okien jest w pokoju? 

____ 

Ile sypialni masz w swoim domu? 

____ 

Co robisz ręcznikiem? 

____ 

Co leci z kranu? 

____ 

Co robisz w łazience? 

____ 

Co robisz na kanapie? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

 

Co widzisz na rysunku? 

____ 
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Dokończ zdania 

1 Siedzę na krześle. 

 Siedzę przy ____. 

2 Dzwoni dzwonek. 

 ____ drzwi. 

3 Mój tata gotuje. 

 Jest w ____. 

4 Na stole stoją kwiaty w wazonie. 

 Pachną ____. 

5 Mieszkam w dużym domu. 

 Mam cztery ____. 

6 Mój brat mieszka sam. 

 Ma mały ____. 

 

brzydko pachnie   ładnie pachnie 
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Lekcja 9 

Kuchnia 

kuch-nia  garnek 

ku-chen-ka  po-kryw-ka, garnek 

pie-kar-nik  dzba-nek na herbatę 
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fi-li-żan-ka   widelec, nóż, łyż-ka 

ku-bek 

talerz    butelka 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Jesz łyżką. 

Pijesz z filiżanki. 

Gotujesz w garnku. 

Pieczesz w piekarniku. 

Kroisz nożem. 

Przygotowujesz herbatę za pomocą czajnika. 
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Pytania i odpowiedzi 

Do czego służy widelec? 

____ 

Do czego służy kubek? 

____ 

Do czego służy garnek? 

____ 

Do czego służy piekarnik? 

____ 

Co lubisz pić? 

____ 

Co lubisz piec? 

____ 

 

piec w piekarniku   pizza 
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Napisz i powiedz na głos 

 

Wybierz: pod, obok, nad, na, za lub w. 

Talerz leży ____ stole. 

Krzesło stoi ____ stołu. 

Lampa wisi ____ stołem. 

Dywan leży ____ stołem. 

Ściana jest ____ stołem. 

Stół stoi ____ pokoju. 

 

  



61 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Dokończ zdania 

1 Piję herbatę. 

 Mój mąż pije ____. 

2 Jem późno. 

 Jem o ____. 

3 Stół jest nowy. 

 Pasuje do tego ____. 

4 Kuchnia jest mała. 

 Chciał(a)bym mieć ____. 

5 Śniadanie jest o 7:00. 

 Zjem ____. 
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Lekcja 10 

Zakupy spożywcze 

 

chleb  jajko 

mięso  mąka 

ryba  mleko 
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ma-sło   sól 

ser    herbata 

ryż    ka-wa 

cu-kier   ka-ka-o 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Z masła, mleka, jajek i mąki robi się naleśniki. 

Masło jest tłuste. 

Mleko pochodzi od krowy. 

Kura znosi jajko. 

Chleb robi się z mąki. 

Cukier jest słodki. 

Śledź ma słony smak. 

Jabłko jest kwaśne. 
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Pytania i odpowiedzi 

Czy masło jest chude czy tłuste? 

____ 

Co jest słodkie: cukier czy sól? 

____ 

Z czego robi się chleb? 

____ 

Czy naleśniki są okrągłe czy kwadratowe? 

____ 

Co lubisz jeść? Ryż, ziemniaki czy makaron? 

____ 

Co jest twoim zdaniem ohydne? 

____ 

Co jesz w ciągu dnia? 

____ 

Co pijesz w ciągu dnia? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

Co pływa w wodzie: ryba czy kurczak? 

____ 

Co znosi kura? 

____ 

Czy śledź jest słodki czy słony? 

____ 

Jakiego koloru jest mleko? 

____ 

Co ci bardziej smakuje: mięso, ryba czy warzywa? 

____ 

 

piekarz 
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Dokończ zdania 

1 Idę do sklepu. 

 Kupię ____. 

2 Nie lubię mięsa, ale lubię 

 ____. 

3 Ser można jeść na kanapce, a także na  

 ____. 

4 Mięso kupuje się u rzeźnika. 

 Chleb kupuje się u ____. 

 

rzeźnik 
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Lekcja 11 

 

Warzywa i owoce 

 

po-mi-dor  trus-kaw-ka 

warzywa:  jabł-ko 

sałata 

cebula 

pap-ry-ka 

mar-chew-ka 
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po-ma-rań-cza  cy-try-na 

grusz-ka   wi-no-gro-na 

ba-nan 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Banan jest krzywy. 

Jabłko jest okrągłe. 

Owoce są zdrowe. 

Słodycze są niezdrowe. 

Truskawka jest mała. 

Pomarańcza jest duża. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Jakiego koloru jest pomidor? 

____ 

Jakiego koloru jest jabłko? 

____ 

  



71 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Jakiego koloru jest banan? 

____ 

Jakiego koloru jest gruszka? 

____ 

Jakiego koloru jest pomarańcza? 

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

Jakie produkty spożywcze masz zamiar kupić? Zrób listę. 
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Przeciwieństwa 

prosty   krzywy 

okrągły  kwadratowy 

mały   duży 
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początek  koniec 

zdrowy  niezdrowy 

 

Dokończ zdania 

1 Lubię jabłka i gruszki. 

 Owoce są ____. 

2 Mój syn lubi słodycze. 

 One są ____. 

3 Przyjemnie mi się mieszka w Holandii. 

 Holandia jest ____. 

4 Banan jest krzywy. 

 Pomarańcze i jabłka są ____. 

5 Idę zrobić zakupy. 

 Sklep jest ____. 
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Lekcja 12 

Transport 

rower   sku-ter 

mo-to-cykl  autobus 

sa-mo-chód  mo-to-ro-wer 
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tramwaj  pociąg 

statek   sa-mo-lot 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Rower ma dwa koła. 

Samochód ma cztery koła. 

Statek nie ma kół. 

Skuter ma silnik. 

Rowerem można jeździć. 

Samochód można prowadzić. 

Statkiem można płynąć. 
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Pociąg jeździ po torach. 

Tramwaj jeździ po torach. 

Samolot lata. 

Samolot lata nad chmurami. 

Statek płynie na wodzie. 

Autobus jeździ po ulicy. 

Ludzie siedzą w autobusie. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Ile kół ma samochód? 

____ 

Ile kół ma rower? 

____ 

Co można robić z samochodem? 

____ 

Co można robić statkiem? 

____ 

Kto siedzi w karocy? 

____ 
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Czy jeździsz czasem rowerem? Dokąd jeździsz? 

____ 

Czy masz prawo jazdy? Od jak dawna? 

____ 

Co ci się bardziej podoba: jazda rowerem czy samochodem? 

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

Samochód ma cztery ____. 

Samolot lata w ____. 

Statek ____ na wodzie. 

Rower ma dwa ____. 

Skuter ma ____. 
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Dokończ zdania 

1 Lubię jeździć samochodem. 

 Pojadę do mojego (mojej) ____. 

2 Boję się latać samolotem. 

 Wolę podróżować ____. 

3 Idę na przystanek autobusowy. 

 Autobus przyjedzie ____. 

4 Mój rower się zepsuł. 

 Pojadę ____. 

5 W Amsterdamie, Hadze, Rotterdamie i Utrechcie jeżdżą tramwaje. 

 Są to duże ____. 

 

miasto   przystanek autobusowy 
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Lekcja 13 

Przedmioty codziennego użytku 

nożyczki    okulary 

długopis, o-łó-wek, pa-pier  wazon 

kosz na śmie-ci   dra-bi-na 
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a-pa-rat fo-to-gra-ficz-ny   ręcz-nik 

lus-tro      port-fel 

      klucz 

że-laz-ko     szczo-tecz-ka do zę-bów 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz a lub aa 
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Posłuchaj i przeczytaj 

Nożyczki służą do cięcia. 

Ołówek służy do rysowania. 

Długopis służy do pisania. 

Okulary pozwalają dobrze widzieć. 

Na papierze można pisać. 

Do kosza na śmieci można wyrzucić odpady. 

Żelazko służy do prasowania. 

Po drabinie można się wspiąć na górę. 

Do wazonu wstawia się kwiaty. 

Aparatem fotograficznym można robić zdjęcia. 

Kluczem otwiera się drzwi. 

Szczoteczką do zębów myje się zęby. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Co wstawia się do wazonu? 

____ 

Co można robić długopisem? 

____ 

Co można robić nożyczkami? 

____ 

Co robi się aparatem fotograficznym? 

____ 

Co wkłada się do portfela? 

____ 
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Co można fotografować? 

____ 

Ile masz kluczy? Do czego są te klucze? 

____ 

Co zapisuje się długopisem? 

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

Do cięcia używam ____. 

Do prasowania używam ____. 

Do rysowania używam ____. 

Wstawiam kwiaty do ____. 

Robię zdjęcia ____. 

Otwieram drzwi ____. 

Myję zęby ____. 
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Dokończ zdania 

1 Moje włosy są za długie. 

 Idę do ____. 

2 Kwiaty ładnie pachną. 

 Kupię je dla mojej (mojego) ____. 

3 Mam dwa klucze. 

 Jeden klucz jest do mojego domu, a drugi do mojego (mojej) ____.  

4 Kupuję okulary. 

 One są ____. 

5 Boli mnie ząb. 

 Idę do ____. 

 

fryzjer  salon optyczny 

  dentysta 
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Lekcja 14 

Zwierzęta 

owca   kaczka 

koza   świ-nia 

krowa   kurczak 
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osa   kot 

koń   ptak 

pies 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

brązowy niedźwiedź  żółty ptak 

smaczne mleko 
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Wpisz e lub ee 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Krowa i koza dają mleko. 

Owca chodzi po pastwisku. 

Kaczka pływa w stawie. 

Świnia leży w błocie. 

Pies głośno szczeka. 

Kot cicho miauczy. 

Ptak lata w powietrzu. 

Kura znosi jajko. 

Koń jest silny. 

Osa żądli w ramię. 
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Pytania i odpowiedzi 

Co jest większe: koń czy pies? 

____ 

Z jakiego zwierzęcia jest wełna? 

____ 

Jakie zwierzę znosi jajka? 

____ 

Jakie zwierzę szczeka? 

____ 

Co robi ptak? 

____ 

Jakie zwierzę ci się podoba? 

____ 

Jakie znasz zwierzęta domowe? 

____ 

Jakie znasz zwierzęta hodowlane? 

____ 

Jakie znasz zwierzęta, które żyją w dziczy? 

____ 

 

   zwierzęta domowe 
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Napisz i powiedz na głos 

Kura znosi ____. 

Krowa daje ____. 

Ptak ____. 

Wełna jest z ____. 

Kaczka ____. 

Osa ____. 

 

Dokończ zdania 

1 Na pastwisku stoją krowy. 

 Jedzą ____. 

2 W gospodarstwie żyje wiele zwierząt. 

 Widzę: ____. 

3 Nie lubię mleka. 

 Lubię ____. 

4 Ser robi się z mleka. 

 Uważam, że ser jest ____. 

5 Nie lubię psów. 

 Wolę ____. 

 

   gospodarstwo 
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Lekcja 15 

Miesiące 

2015 

styczeń luty  marzec kwiecień 

maj  czerwiec lipiec  sierpień 

wrzesień październik listopad grudzień 
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1 sty-czeń 

2 lu-ty 

3 marzec 

4 kwie-cień 

5 maj 

6 czerwiec 

7 li-piec 

8 sier-pień 

9 wrze-sień 

10 paź-dzier-nik 

11 lis-to-pad 

12 gru-dzień 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz i lub ie 
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Posłuchaj i przeczytaj 

Rok ma dwanaście miesięcy. 

Styczeń to pierwszy miesiąc roku. 

Luty to drugi miesiąc roku. 

Marzec to trzeci miesiąc roku. 

Kwiecień to czwarty miesiąc roku. 

Maj to piąty miesiąc roku. 

Czerwiec to szósty miesiąc roku. 

Lipiec to siódmy miesiąc roku. 

Sierpień to ósmy miesiąc roku. 

Wrzesień to dziewiąty miesiąc roku. 

Październik to dziesiąty miesiąc roku. 

Listopad to jedenasty miesiąc roku. 

Grudzień to ostatni miesiąc roku. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Ile miesięcy ma rok? 

____ 

Jaki jest pierwszy miesiąc roku? 

____ 

Jaki jest ostatni miesiąc roku? 

____ 

Jaki miesiąc jest po styczniu? 

____ 

Jaki miesiąc jest przed grudniem? 

____  
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W którym miesiącu masz urodziny? 

____ 

Czy wolisz lato czy zimę? Powiedz dlaczego. 

____ 

 

Dokończ zdania 

1 Latem jeżdżę nad morze. 

 Jeżdżę z ____. 

2 Zimą jest śnieg i lód. 

 Chodzę ____. 

3 Ptaki budują gniazdo. 

 To miesiąc: ____. 

4 Organizuję przyjęcie w kwietniu. 

 To będzie duże przyjęcie dla ____. 

5 Za trzy dni zaczynają się wakacje. 

 Jadę ____. 
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morze   jeździć na łyżwach na lodzie 

gniazdo 
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Lekcja 16 

Świat 

Zie-mia  księżyc 

Eu-ro-pa  gwiaz-dy 

słońce   powietrze 
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kom-pas:   deszcz 

północ 

wschód 

południe 

zachód 

    śnieg 

chmu-ry   wiatr 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz o lub oo 
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Posłuchaj i przeczytaj 

W marcu zaczyna się wiosna. 

W czerwcu zaczyna się lato. 

We wrześniu zaczyna się jesień. 

W grudniu zaczyna się zima. 
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Posłuchaj i przeczytaj 

Latem jest ciepło. 

Zimą jest zimno. 

Gdy pada deszcz, jest mokro. 

Gdy nie pada deszcz, jest sucho. 

W czerwcu jest ciepło. 

W lipcu jest cieplej. 

Sierpień jest najcieplejszy. 

W grudniu jest zimno. 

W styczniu jest zimniej. 

Luty jest najzimniejszy. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Czy zimą jest ciepło czy zimno? 

____ 

Czy w styczniu jest lato czy zima? 

____ 

Czy deszcz jest mokry czy suchy? 

____ 

Co jest cieplejsze: lato czy zima? 

____ 

Który miesiąc jest zimniejszy: styczeń czy czerwiec? 

____ 

Co ci się podoba w lecie? A w zimie? 

____ 

Co najbardziej lubisz robić poza domem? ___ 
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Napisz i powiedz na głos 

 

Kiedy jest zimno w Holandii? 

____ 

Kiedy jest ciepło w Holandii? 

____ 

Jaki jest pierwszy miesiąc roku? 

____ 

Jaki jest ostatni miesiąc roku? 

____ 

 

Dokończ zdania 

1 Jest mi zimno. 

 Pójdę po ____. 

2 Jest mi ciepło. 

  ____ okno. 

3 Latem jem na dworze. 

 Jem ____. 

4 Holandia to mały kraj. 

 Obok Holandii leży (leżą) ____. 

5 Europa liczy 28 krajów. 

 Uważam, że ____ jest pięknym krajem. 
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Lekcja 17 

Czas i zegar 

 

ra-no    po-po-łud-nie 

od 6:00 do 12:00  od 12:00 do 18:00 

wie-czór   noc 

od 18:00 do 24:00  od 24:00 do 6:00 

 

  



105 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

pełne godziny 

 

dwunasta  pierwsza  druga   trzecia 

(24:00)  (13:00)  (14:00)  (15:00) 

 

czwarta  piąta   szósta   siódma 

(16:00)  (17:00)  (18:00)  (19:00) 

 

ósma   dziewiąta  dziesiąta  jedenasta 

(20:00)  (21:00)  (22:00)  (23:00) 
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kwadrans po - wpół do - kwadrans przed 

 

siódma    kwadrans po siód-mej 

wpół do ósmej   kwadrans przed ósmą 

 

Wska-zów-ka godzinowa jest mała: godzina siód-ma 

 

Wskazówka minutowa jest duża: 15 mi-nut po siód-mej (kwadrans po siód-mej) 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

komar 
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Wpisz u lub uu 

słuchać muzyki   sąsiad 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Dzień ma 24 godziny. 

Świeci słońce, jest dzień. Jest jasno. 

Świeci księżyc, jest noc. Jest ciemno. 

 

7:00 to wcześnie; jest dzień. 

24:00 to późno; jest noc. 

 

Dzisiaj jest sobota. 

Wczoraj był piątek. 

Jutro będzie niedziela. 
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Pytania i odpowiedzi 

Czy nocą świeci słońce? 

____ 

Czy nocą jest jasno czy ciemno? 

____ 

Teraz jest poniedziałek, jaki dzień będzie jutro? 

____ 

Teraz jest poniedziałek, jaki dzień był wczoraj? 

____ 

Jaki dzień jest po sobocie? 

____ 

Jaki dzień jest przed czwartkiem? 

____ 

O której godzinie wstajesz rano? Co robisz najpierw? 

____ 

Co najbardziej lubisz robić wieczorem? 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

Kiedy świeci słońce? 

____ 

Kiedy świeci księżyc? 

____ 

 

Jaki dzień jest po niedzieli? 

____ 

Jaki dzień jest po piątku? 

____ 

Ile minut ma godzina? 

____ 

Ile minut ma pół godziny? 

____ 
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Dokończ zdania 

1 Pracuję dzisiaj do 22:00. 

 Uważam, że to ____. 

2 Stoję w korku. 

 Trwa to już ____. 

3 Jutro o 10:00 idę do biblioteki. 

 Idę po ____. 

4 Jutro jest środa. 

 Wtedy idę ____. 

5 Wczoraj byłem chory. 

 Dzisiaj jest mi ____. 

 

korek   biblioteka 
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Lekcja 18 

Przyroda 

 

drzewo  roślina (też: doniczkowa) 

kwiat   liść 

ogród   pas-twi-sko 
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rów   las 

trawa   morze 

rze-ka 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz eu lub ui 

 

klucz 
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Posłuchaj i przeczytaj 

W lesie jest dużo drzew. 

W ogrodzie są rośliny i kwiaty. 

Drzewa i rośliny mają liście. 

Liście są zielone. 

 

Jesienią liście zmieniają kolor na żółty. 

Wiosną na drzewach pojawiają się nowe liście. 

Kwiaty mają kolory: czerwony, biały, żółty lub pomarańczowy. 

Zimą jest niewiele kwiatów. 

 

Gęś stoi na trawie. 

Krowa chodzi po pastwisku. 

Woda z rowu jest brudna. 

Woda z kranu jest czysta. 

 

Rów jest wąski, rzeka jest szeroka. 

W morzu jest słona woda, a w rowie jest słodka woda. 
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Pytania i odpowiedzi 

Jaki kolor ma trawa? 

____ 

Jaki kolor ma kwiat? 

____ 

Co jest większe: drzewo czy roślina doniczkowa?  

____ 

Co ci się podoba w przyrodzie? 

____ 

Czy spacerujesz czasami po lesie lub plaży? 

____ 

Czy uprawiasz czasami sport na łonie natury?  

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

Dużo drzew to inaczej ____. 

Drzewa mają gałęzie i ____. 

Mały liść to ____. 

Krowy chodzą po pastwisku i jedzą ____. 

Ryby pływają w ____. 

Woda w morzu jest ____. 
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Dokończ zdania 

1 W Holandii nie ma gór. 

 W Holandii są ____. 

2 Widzę rzekę. 

 Ta rzeka jest ____. 

3 Lubię park. 

 Tam jest ____. 

4 W parku są ludzie. 

 Oni ____. 

5 Nie lubię tłoku na ulicach. 

 Uważam, że jest to ____. 

 

park 
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Lekcja 19 

Rozmiar, waga i kształt 

 

wa-ga   li-nij-ka 

ka-sa   1 litr 

miar-ka  1 ki-lo-gram 

1 metr 
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Kształty 

linia    o-krąg 

pro-sto-kąt   trój-kąt 

kwa-drat   sze-ścian 
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Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz au lub ou 

 

paw   sól 
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sos    złoto 

 

Posłuchaj i przeczytaj 

Waga służy do ważenia. 

W kasie należy zapłacić. 

 

W kartonie jest litr mleka. 

W buteleczce jest 0,2 litra śmietanki do kawy. 

 

Krok mierzy około 1 metra. 

Spacer może na przykład mierzyć 1 kilometr. 

 

Uncja to sto (100) gramów. 

Kilogram to tysiąc (1000) gramów. 

Kilogram jest ciężki, uncja jest lekka. 

Uncja ciasteczek to niewiele, kilogram ciasteczek to dużo. 

 

Metr to sto (100) centymetrów. 

Kilometr to tysiąc (1000) metrów. 

Metr jest krótki, kilometr jest długi. 

 

Linia jest prosta, okrąg jest okrągły. 

Trójkąt ma trzy kąty. 

Kwadrat ma cztery równe boki. 

Prostokąt ma dwa długie boki i dwa krótkie boki. 

Sześcian ma sześć równych ścian. 
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Pytania i odpowiedzi 

Co jest cięższe: kilogram czy uncja? 

____ 

Co waży więcej: uncja ciasteczek czy 100 gramów? 

____ 

Ile kątów ma kwadrat? 

____ 

Ile kątów ma okrąg? 

____ 

Podaj nazwy trzech przedmiotów, które są okrągłe. 

____ 

Podaj nazwy trzech przedmiotów, które są kwadratowe. 

____ 

Podaj nazwy trzech przedmiotów, które są lekkie (lżejsze niż kilogram). 

____ 

Podaj nazwy trzech przedmiotów, które są ciężkie (cięższe niż kilogram). 

____ 
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Napisz i powiedz na głos 

Co służy do ważenia? ____.  

Gdzie się płaci w sklepie? ____. 

Trójkąt ma trzy ____. 

Ile centymetrów ma metr? ____. 

Ile metrów ma kilometr? ____. 

W kartonie jest 1 ____ mleka. 

 

Dokończ zdania 

1 Spodnie mają zły rozmiar. 

 Są za ____. 

2 Naleśnik jest okrągły. 

 Nie jest ____. 

3 Do dworca idzie się kilometr. 

 Uważam, że to ____. 

4 Do skrzynki pocztowej idzie się 100 metrów. 

 To ____. 

5 Sałatka jest prawie gotowa. 

 Dasz mi jeszcze trochę ____? 

 

blisko   daleko 
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Lekcja 20 

Budynki 

 

dom    szopa 

blok    wia-trak (też: młyn) 

go-spo-dar-stwo  kościół / wie-ża 
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szkoła    ra-tusz 

sklep    wał 

ry-nek    most 

 

  



126 
 

Poolse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen van 
het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Czy słyszysz ten dźwięk? 

 

Wpisz ei lub ij 

 

pociąg    koza 
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Posłuchaj i przeczytaj 

Dom jest niski, wieża jest wysoka. 

Dom jest mały, blok jest duży. 

W bloku mieszka dużo ludzi. 

Dzieci idą do szkoły. 

W szkole dzieci mają lekcje. 

Dom ma cztery ściany i dach. 

Dach domu jest skośny. 

Dach bloku nie jest skośny, lecz płaski. 

 

Rolnik mieszka w gospodarstwie. 

Obok gospodarstwa jest duża szopa. 

Młynarz mieszka w młynie. 

Młyn ma cztery skrzydła. 

W sklepie można coś kupić. 

Na rynku nie jest drogo, lecz tanio. 

Wał chroni przed zalaniem wodą. 

Ptaki przelatują nad dworcem. 

Statek przepływa pod mostem. 
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Pytania i odpowiedzi 

Kto obsługuje młyn? 

____ 

Kto mieszka w gospodarstwie? 

____ 

Gdzie dzieci mają lekcje? 

____ 

Co można kupić na rynku? 

____ 

Czego uczysz się w szkole? 

____ 

Co można zobaczyć w gospodarstwie? 

____ 

 

Napisz i powiedz na głos 

Czy wieża jest niska czy wysoka? ____ 

Ile ścian ma dom? ____ 

Czy wał jest wysoki czy niski? ____ 

Nad czym znajduje się most? ____ 
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Dokończ zdania 

1 Uczę się języka niderlandzkiego. 

 Chodzę na (do) ____. 

2 Język niderlandzki nie jest łatwy. 

 Ten język jest ____. 

3 Szkoła jest teraz zamknięta. 

 Niedługo szkoła będzie ____. 

4 Mieszkamy blisko ratusza. 

 Mieszkamy też blisko ____. 

5 Będę płynąć statkiem na Texel. 

 Texel to ____. 
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Lista dźwięków 

 

sześć    dwa 

 

sześć – lekcja – długopis – liczę 

dwa – uczę się – czytam – nie 

 

czarny    fioletowy 

 

czarny – dzień – flaga – mężczyzna 

fioletowy – księżyc – włosy – na 
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moneta    godzina 

 

moneta – punkt – gumka – cienki 

godzina – czynsz – drogi – ściana 

 

żelki z lukrecji   drzewo 

 

żelki z lukrecji – wieś – stop – las 

drzewo – mieszkam – duży – statek 
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dziecko    rodzina 

 

ja – kuzynka – bliska rodzina 

cztery – kochany – kto 

 

nos 

 

zapach – drzwi – euro – klucz – kolor 
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niebieski    rękaw 

 

wąski – brew – samochód – niedługo – przerwa 

rękaw – błąd – złoto – suknia ślubna 

 

dom 

 

mysz – brudny – szyba – brązowy – na zewnątrz 
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jajko    lody 

 

mały – truskawka – dziewczynka 

śniadanie – wino – tnę – szczęśliwy 

 

skórka 

owca – przerażenie – szkoła 

nożyczki – piszę – zeszyt 
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sklep 

 

dziękuję – półka – piję 

 

król 

 

długi – rzecz – młody – korytarz – straszny 
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Odpowiedz na pytania 

Z jakich liter składa się Pana (Pani) imię? 

____ 

Którą literę trudno jest Panu (Pani) wypowiedzieć? 

____ 

Jaka jest Pana (Pani) data urodzenia? 

____ 

Jaki jest Pana (Pani) numer domu? 

____ 

Jakie kolory ma holenderska flaga? 

____ 

Jakie zna Pan(i) kolory? Jaki kolor Pan(i) lubi? 

____ 

W jakie dni Pan(i) pracuje? 

____ 

W jakie dni ma Pan(i) wolne? 

____ 

Co najbardziej lubi Pan(i) robić w wolne dni? 

____ 

Co robi Pan(i) rano po wstaniu? 

____ 

Co jest Pana (Pani) zdaniem drogie? 

____ 
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Co jest Pana (Pani) zdaniem tanie? 

____ 

Czy Holandia jest duża czy mała? 

____ 

Jakie zna Pan(i) miasto w Holandii? 

____ 

Jaką zna Pan(i) wieś w Holandii? 

____ 

Gdzie Pan(i) mieszka? 

____ 

Jaki jest Pana (Pani) adres? 

____ 

Jak nazywa się Pana (Pani) najlepszy przyjaciel? 

____ 

Czy ma Pan(i) dzieci? Jak się nazywają? 

____ 

Jaki ma Pan(i) rozmiar butów? 

____ 

Czy nosi Pan(i) okulary? 

____ 

Co lubi Pan(i) oglądać w telewizji? 

____ 
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Jaką muzykę lubi Pan(i) najbardziej? 

____ 

Co lubi Pan(i) jeść? 

____ 

Co lubi Pan(i) pić? 

____ 

Z kim robi Pan(i) czasem zakupy? 

____ 

Czy ma Pan(i) prawo jazdy? 

____ 

Czy ma Pan(i) rower? 

____ 

Jak lubi Pan(i) podróżować? 

____ 

Jakie zwierzęta domowe są w Holandii? 

____ 

Jakie zwierzęta są w kraju, w którym się Pan(i) urodził(a)? 

____ 

Przez ile lat uczęszczał(a) Pan(i) do szkoły? 

____ 

Jaki jest Pana (Pani) zawód? 

____ 
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Czy częściej pisze Pan(i) długopisem czy na komputerze? 

____ 

Która pora roku jest Pana (Pani) ulubioną? 

____ 

W jakich językach Pan(i) mówi? 

____ 

Co sądzi Pan(i) o języku niderlandzkim? 

____ 

Która jest teraz godzina? 

____ 

Jaki jest dzisiaj dzień? 

____ 

Co się Panu (Pani) podoba w przyrodzie? 

____ 

Jakie jest najpiękniejsze miejsce na Ziemi? 

____ 

Jaki budynek się Panu (Pani) podoba? 

____ 

Gdzie robi Pan(i) zakupy? 

____ 

Jaki sklep się Panu (Pani) podoba? 

____ 
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Odpowiedzi do zadań z lekcji 

Lekcja 1 

Pytania i odpowiedzi na przykład: trzy  - na przykład: w dwóch  -  na przykład: 

siedem  -  na przykład: 1 listopada 

Dokończ zdania  1 lekcja  2 z  3 na przykład: m  4 na przykład: t 

 

Lekcja 2 

Pytania i odpowiedzi czwartek  -  sobota  -  sobota i niedziela  -  zielony  - na 

przykład: czerwony 

Napisz i powiedz na głos 2 biały  3 niebieski 

Dokończ zdania  1 czerwony, pomarańczowy, zielony  2 na przykład: była 

brzydka pogoda  3 na przykład: pracuję  4 na przykład: czarne 

 

Lekcja 3 

Pytania i odpowiedzi 10 euro  -  €15,00  - na przykład: kwiaty  - na przykład: 

plecak  - na przykład: benzyna 

Dokończ zdania  1 trzy euro  2 na przykład: tani  3 na przykład: 

pospacerować  4 na przykład: jedzenie i picie 
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Lekcja 4 

Pytania i odpowiedzi Nazywam się…  -  Mieszkam w…  - na przykład: mam 

urodziny 10 stycznia  - na przykład: mój nauczyciel  - na przykład: Amsterdam 

Dokończ zdania  1 miasto  2 na przykład: Chiny  3 Maxima  4 mało 

 

Lekcja 5 

Pytania i odpowiedzi kobietą  -  mężczyzna  -  babcia  -  dziadek 

Napisz i powiedz na głos chłopiec i dziewczynka  -  mężczyzna i kobieta -  syn i 

córka -  ojciec i matka -  wujek i ciotka  -  kuzyn i kuzynka  -  brat i siostra 

Dokończ zdania  1 na przykład: trzech braci i jedną siostrę  2 lalki  3 na 

przykład: języka  4 na przykład: osiemdziesiąt pięć 

 

Lekcja 6 

Pytania i odpowiedzi chodzę  -  patrzę  -  słyszę  -  jem  -  głuchy  -  niewidomy 

Napisz i powiedz na głos dwie  -  dziesięć  -  ustami  - na przykład: piszę  -  uszami 

Dokończ zdania  1 okulary  2 na przykład muzyka  3 na przykład: (już) 

godzinę  4 zatrzymać  5 fajny 
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Lekcja 7 

Pytania i odpowiedzi kurtkę  - na przykład: rozmiar czterdzieści dwa  -  czapkę  

-  krótkie spodenki  -  sweter  -  kąpielówki (mężczyzna), strój kąpielowy (kobieta)  - 

na przykład: czerwonego 

Dokończ zdania  1 w środku / w pomieszczeniu  2 zdejmę  3 na przykład: 

ładna  4 ze mną  5 suknię 

 

Lekcja 8 

Pytania i odpowiedzi na przykład: trzy  -  cztery  - na przykład: jedno  - na 

przykład: dwie  -  wycieram się  - woda  - na przykład: myję zęby  - na przykład: 

oglądam telewizję 

Napisz i powiedz na głos krzesła  -  roślinę  -  okno  -  stół  -  zasłonę  -  kwiaty  - 

lampy  -  obraz 

Dokończ zdania 1 stole  2 otworzę  3 kuchni  4 ładnie  5 pokoje  6 dom 

 

Lekcja 9 

Pytania i odpowiedzi do jedzenia  -  do picia  - do gotowania  - do pieczenia  - 

na przykład: herbatę  - na przykład: jabłecznik 

Napisz i powiedz na głos na  -  obok  - nad  -  pod  - za - w 

Dokończ zdania  1 kawę  2 na przykład: ósmej  3 pokoju  4 dużą kuchnię  5 

kanapkę 
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Lekcja 10 

Pytania i odpowiedzi tłuste  -  cukier  -  z mąki  -  okrągłe  - na przykład: ryż  - 

na przykład: piwo  - na przykład: chleb, jogurt, owoce, ryż z kurczakiem i warzywami, 

czekoladę  - na przykład: herbatę, wodę, kawę, mleko i wino 

Napisz i powiedz na głos ryba  - jajko  -  słony  -  białego  - na przykład: mięso 

Dokończ zdania  1 na przykład: warzywa i owoce  2 rybę  3 pizzy  4 

piekarza 

 

Lekcja 11 

Pytania i odpowiedzi czerwonego  -  czerwonego (lub: zielonego)  -  żółtego  -  

zielonego  -  pomarańczowego 

Dokończ zdania  1 zdrowe  2 niezdrowe  3 na przykład: ładna  4 okrągłe  5 

na przykład: otwarty 

 

Lekcja 12 

Pytania i odpowiedzi cztery  -  dwa  -  prowadzić  -  płynąć  - na przykład: król  - 

na przykład: czasami, na plażę  -  na przykład: tak, od 6 lat  - na przykład: jazda 

rowerem 

Napisz i powiedz na głos koła  - powietrzu  -  płynie  - na przykład: światła  - na 

przykład: silnik 

Dokończ zdania  1 na przykład: chłopaka  2 na przykład: pociągiem  3 na 

przykład: za pięć minut  4 na przykład: autobusem  5 miasta 
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Lekcja 13 

Dokończ zdania  1 papier  2 nożyczki  3 Gdzie – kosz na śmieci  4 Jakie – 

zęby  5 Kiedy – do  6 tam – w 

Pytania i odpowiedzi kwiaty   -  pisać  - ciąć  - zdjęcia  - pieniądze  - na 

przykład: ludzi  - na przykład: trzy klucze: do domu, roweru i skrytki  -  wyrazy 

Napisz i powiedz na głos nożyczek  -  żelazka  -  ołówka  -  wazonu  -  aparatem 

fotograficznym  - dłonią  - szczoteczką do zębów 

Dokończ zdania  1 fryzjera  2 na przykład: dziewczyny  3 na przykład: 

roweru  4 na przykład: drogie  5 dentysty 

 

Lekcja 14 

Wpisz    1 pływać  2 silny 3  dam – dwa  4 wiem  5 u  6 Ile – masz  

7 mam – żadnych 

Pytania i odpowiedzi koń  -  z owcy  -  kura  - pies  - ćwierka  - na przykład: 

tygrys  -  zwierzęta domowe: pies, kot, ptak  -  zwierzęta hodowlane: krowa, koza, 

świnia, kurczak -  dzikie zwierzęta: lew, słoń, sowa, lis, niedźwiedź 

Napisz i powiedz na głos jajka  -  mleko  -  ćwierka  -  owcy  - pływa  -  żądli 

Dokończ zdania  1 trawę  2 na przykład: krowy, owce i kury  3 na przykład: 

wodę  4 na przykład: smaczny  5 na przykład: koty 
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Lekcja 15 

Wpisz    1 nowy  2 czerwiec i lipiec  3 trzy – trzy  4 Kto  5 Ja – nie  

6 sklep – jest – nie 

Pytania i odpowiedzi dwanaście  -  styczeń  -  grudzień  -  luty  -  listopad  - na 

przykład: w marcu  -  na przykład: zimę, lubię śnieg 

Dokończ zdania  1 na przykład: dziećmi  2 na przykład: na łyżwy  3 maj  4 

na przykład: rodziny i przyjaciół  5 na przykład: nad morze 

 

Lekcja 16 

Wpisz     1 następny  2 lato  3 wiosna  4 ładne  5 mieszkasz  6 Do 

jutra  7 jeszcze 

Pytania i odpowiedzi zimno   -  zima  - mokry  -  lato  -  styczeń  - na przykład: 

kwiaty, śnieg  -  na przykład: pływać i urządzać piknik 

Napisz i powiedz na głos na przykład: zimą  - na przykład: latem  -  styczeń  -  

grudzień 

Dokończ zdania  1 kurtkę  2 otworzę  3 na przykład: sałatkę  4 na przykład: 

Niemcy  5 na przykład: Hiszpania 
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Lekcja 17 

Wpisz    1 czynsz  2 sukienka  3 muzykę  4 (wiele) godzin  5 

sąsiad 

Pytania i odpowiedzi nie, księżyc  -  ciemno  -  wtorek  -  niedziela  -  niedziela  

-  środa  -  O siódmej wstaję i idę wziąć prysznic.  -  Wieczorem najbardziej lubię 

oglądać telewizję. 

Napisz i powiedz na głos w ciągu dnia  -  nocą  -  poniedziałek  -  sobota  -  

sześćdziesiąt  - trzydzieści 

Dokończ zdania  1 późno  2 długo  3 książki  4 na przykład: na przyjęcie  5 

lepiej 

 

Lekcja 18 

Wpisz    1 klucz – domu  2 ogrodzie – ładnych  3 euro  4 z – domu  

5 fajne 

Pytania i odpowiedzi zielony  -  na przykład: pomarańczowy  -  drzewo  - na 

przykład: zwierzęta  -  na przykład: tak, po plaży   -  na przykład: tak, biegam 

Napisz i powiedz na głos las  - liście  -  listek  -  trawę  -  wodzie  -  niebieska 

Dokończ zdania  1 wzgórza (lub: wydmy)  2 na przykład: długa  3 na 

przykład: ładnie  4 na przykład: urządzają piknik na kocu  5 niebezpieczne 
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Lekcja 19 

Wpisz    1 słone  2 przerwa 3 bierze ślub  4 stary – żony  5 sos 

pomidorowy  6 zawartość 

Pytania i odpowiedzi kilogram  - ważą tyle samo  - cztery  -  nie ma w ogóle  - 

trzy przedmioty: piłka, jabłko i zegar  - trzy przedmioty: pudełko, kostka do gry i mapa  

- lekkie: piórko, papier i plastik  -  ciężkie: kanapa, lodówka i pralka 

Napisz i powiedz na głos waga  - w kasie  -  kąty  - sto  -  tysiąc – litr 

Dokończ zdania  1 małe (lub: duże)  2 kwadratowy  3 daleko  4 blisko 5 na 

przykład: oleju 

 

Lekcja 20 

Wpisz    1 oboje – do tego  2 zdrowie – dziewczynki  3 wino  4 

cena – truskawek  5 pastwisku – mała – kózka 

Pytania i odpowiedzi młynarz  -  rolnik  -  w szkole  - na przykład: jedzenie i 

ubrania  - na przykład: języka i liczenia  - na przykład: zwierzęta, szopę i traktor 

Napisz i powiedz na głos wysoka  -  cztery  -  wysoki  -  nad wodą 

Dokończ zdania  1 lekcje (lub: do szkoły)  2 trudny  3 otwarta  4 na 

przykład: szkoły muzycznej  5 wyspa 

 


