
Lubi czytać książki o

Lubi

chłopaka

tańczyć

Dodatkowo

tłumaczem

wampirach

Stara się

rodziny

biegać

Najbardziej

nauczycielem

miłości

Uwielbia

siebie

języków

Regularnie

lekarzem

zwięrzętach

Mam na imię Emilia. Mam mam dwadzieścia dwa lata. Pochodzę z Polski.

Mieszkam w Polsce. Jestem tłumaczem języka niemieckiego. Dodatkowo pracuję w

biurze podróży.

Lubię czytać książki o miłości. Lubię wychodzić tańczyć z przyjaciółmi. W wolnym

czasie uwielbiam uczyć się języków obcych. Staram się regulanie uprawiać sport i

biegać. Najbarziej lubię podróżować.

W każdy weekend gotuję pyszne jedzenie dla mojej rodziny.

Jestem szczera, skromna i wesola, ale też mogę być poważna i uparta.

Розуміння
тексту
Прочитай текст ще раз і зроби вправу, не підглядаючи в текст.

uprawiać sport i biegać.

W weekend gotuje jedzenie dla

lubi podróżować.

Emilia jest

Підкресли правильну відповідь

W wolnym czasie uwielbia uczyć się
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Mama

pomaga z językiem niemieckim

jest studentem architektury

nie ma siostry

mieszka z rodzicami i młodszym bratem

Tata

jest ambitny

jest właścicielem restauracji

Emilia

jest dziennikarką

Brat

studiuje architekturę

dużo czyta

uczy gotować jedzenie

Mam cudowną rodzinę. Mieszkam z rodzicami i młodszym bratem. Nie mam

siostry. Moja mama ma na imię Lana i jest dziennikarką. Ona dużo czyta, dlatego

lubię z nią rozmawiać na temat literatury. Mój tata ma na imię Tomasz i jest

właścicielem restauracji. On uczy mnie gotować zdrowe jedzenie. Cała rodzina to

docenia. Mój brat ma na imię Jakub i jest studentem. Studiuje architekturę. On

mnie wspiera we wszystkim, a ja pomagam mu z językiem niemieckim. On jest

ambitny i ma wielkie plany życiowe.

Spędzamy dużo czasu razem. Lubię moją rodzinę.

Котрі ствердження підходять до членів родини. Запишіть остаточну відповідь
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W wolny czas lubię czytać. Nie mam ulubionej książki, ale ostatnio czytałam Jane

Austin. Mi się bardzo spodobało.

Często tańczę z przyjaciółmi. Umiem tańczyć tanieć towarzyski, trochę uczyłam się

tańczyć polskę i discopolo.

Regularnie uczę się języków obcych. Dużo czytam i robię ćwiczenia z gramatyki.

Teraz uczę się języka portugalskiego i ciągłe doskonalę swój niemiecki. W pracy

często mówię po angielsku, którego nauczyłam się w szkole.

Uprawiam sport. Codziennie rano biegam w parku obok domu. Spotykam się z

przyjaciółmi, żeby grać w siatkówkę, rzadziej w koszykówkę.

Dzięki mojej pracy mogę dużo podróżować. Już zwiedziłam 24 kraje świata.

Дайте відповідь на питання Tak (так), Nie (ні), Niewiadomo (невідомо).

Czy ona rzadko gra w koszykówkę?

Czy ona mówi po francusku?

Czy ona pływa codzinnie?

Czy ona piszę wierszy?

1.

2.

3.

4.

Tak

Nie

Niewiadomo

Утворіть минулий час першої особи однинин, жіночу і чоловічу форму

uczyć

latać

dozeniać

lubić

nosić

łączyć

tańczyć

robić

mówić

płynąć



Розуміння
тексту
Прочитай текст ще раз і зроби вправу, не підглядаючи в текст.

Moje miasto nie jest wielkie, ale bardzo zielone i przytulne. W centrum miasta jest

duży plac - Stary Rynek. To jest zwykłe miejsce spotkania. W moim mieście można

pójść do teatru, filharmonii albo do kina. Tutaj są dwie duże galerie handlowe,

gdzie często wychodzimy na zakupy. Przez miasto przecieką rzeka, więc mamy dużo

mostów. Od niedawna mamy wszędzie ścieżki rowerowe oraz parkingi, gdzie można

wypożyczyć albo zostawić rower.

Mieszkam blisko centrum i zaraz obok mojego mieszkania znajduje się park z

dużym jeziorem. Często wychodzę na spacery albo potruchtać. W parku jest dużo

drzew i nierzadko można spotkać wywiórkę.

Дайте відповідь на питання.

Gdzie mieszka Emilia?

Co się znajduje w centrum miasta?

Ile jest galerii handlowych?

Kogo można spotkać w parku?

1.

2.

3.

4.

Утворіть форми порівняння

wielki

długi

bliski

rzadko

bardzo

większy

dłuższy

bardziej

najbliższy

najrzadziej
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Jak już wspomniałam wcześniej, podróże - to moja wielka pasja.

Zazwyczaj zwiedzam nowe kraje i miasta. Jednak tym razem zastanawiam się, czy

chcę pojechać w góry czy nad morze.

W góry pojadę z przyjaciółmi. Będziemy wędrować, szukać dziwne ścieżki i zbierać

grzyby. Będziemy nocować w namiocie, a wieczorem spiewać obok ogniska. To

będzie świetna odmiana od codzienności.

Nad morze pojadę z przyjaciółką. Będziemy dużo pływać, opalać się na słoncu i

grać w siatkówkę. Wieczorem będziemy chodzić na imprezy na plaży. Wybiorę hotel

blisko do morza, bo będę chodzić rano na plażę, żeby medytować.

Co mam wybrać? Po co wybierac?

Organizuję dwie wycieczki w przyszłym roku!

Дайте відповіді на питання.

Co jest wielką pasją Emilii?

Z kim pojedzie w góry?

Gdzie będzie nocować?

Co wybiera Emilia?

1.

2.

3.

4.

Запишіть слова в майбутньому часі.

uczyć

latać

dozeniać

lubić

nosić

łączyć

tańczyć

robić

mówić

płynąć


