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5  Smacznego!

1   Für welche Gerichte braucht man diese Zutaten?

1. pomidory + rosół + śmietana + makaron ..............................................................................................................................

2. jabłka + jajka + masło + mąka* + cukier ..............................................................................................................................

3. buraki + rosół + uszka ..............................................................................................................................

4. mąka + woda + jajka + jagody ..............................................................................................................................

5. ogórki + śmietana ..............................................................................................................................

6. mleko + jajka + mąka + masło ..............................................................................................................................

2   Ergänzen Sie.

1. .......................................... panierowany 5. kiszona ....................................................

2. .......................................... gryczana 6. wytrawne ...............................................

3. .......................................... grzybowa 7. bita ............................................................

4. .......................................... wieprzowa 8. bezalkoholowe ....................................

3   Ergänzen Sie das Gespräch.

Kelner: Dzień dobry, proszę, tu jest karta. Co podać do picia?
Agnieszka: Dla ....................................... herbatę z cytryną.
Kelner: Proszę bardzo. A dla .......................................?
Jerzy: Proszę też ......................................., ale nie z cytryną, tylko z rumem.
Kelner: Na obiad polecam ................................... z makaronem a na drugie danie ................................... schabowy.
Jerzy: Dobrze, wezmę rosół, ale ja nie jem ........................................ Chciałbym rybę.
Kelner: Może karp po polsku?
Jerzy: Tak, bardzo dobrze.
Kelner: A dla .......................................? Może krupnik, albo ....................................... z uszkami?
Agnieszka: Nie, nie lubię ...................................... ..................................... też nie chcę. Proszę tylko pierogi z jagodami

i ze śmietaną.
Kelner: Oczywiście, proszę bardzo.

4   Wem gehören diese Sachen? Schreiben Sie.

1. Czyja to jest karta kredytowa? (Jurek) .......................................

2. Czyje to są pieniądze? (Ten pan) .......................................  .......................................

3. Czyj to jest rachunek? (Tadeusz) .......................................

4. Czyja to jest kawa? (Tamta pani) .......................................  .......................................

5. Czyje to są dżinsy? (Gosia) .......................................

To jest zupa pomidorowa.

0 śmietana  0 pieczeń  0 kapusta  0 kotlet  0 kasza  0 wino  0 zupa  0 napoje  0

Jurka.

* mąka = Mehl
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6  Wszystkiego najlepszego!

1   Wie heißen die Wochentage? Notieren Sie diese in der chronologischen Reihenfolge.

0 la  0 piąt  0 bo  0 ponie  0 rek  0 nie  0 dzia  0 wto  0
0 tek  0 so  0 ek  0 ta  0 łek  0 śro  0 czwar  0 dzie  0 da  0

1. ............................................... 2. ............................................... 3. ............................................... 4. ...............................................

5. ............................................... 6. ............................................... 7. ...............................................

2   Antworten Sie.

1. Co musisz robić jutro rano? ........................................................................................................................................

2. Co musisz zrobić w niedzielę? ........................................................................................................................................

3. Co chcesz robić we wtorek wieczorem? ........................................................................................................................................

4. Kiedy musisz sprzątać? ........................................................................................................................................

3   Was passt zusammen? Ergänzen Sie das Substantiv in der passenden Form. 

1. bukiet ...........................................................

2. koszula i ...........................................................

3. rękawiczki i ...........................................................

4. lampka ...........................................................

5. bilety do ...........................................................

4   Ergänzen Sie – falls nötig – die Endungen.

1. Marta nie chce drog................ prezent.................

2. Tu nie ma niestety woln................ stolik.................

3. Muszę kupić siedem czerwon................ róż.................

4. Tomek ma dużo interesując................ kompakt.................

5. Chciałbym mieć kilka polsk................ książ.................

6. Muszę kupić pięć album................ o Krakowie dla moich gośc................ z Anglii.

7. Na przyjęcie imieninowe muszę kupić kilka szampan.................

8. Nie lubię naleśnik................ i pierog.................

kwiatów

0 kwiaty  0 wino  0 krawat  0 kino  0 szalik  0
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5  Smacznego!

1

2. To jest szarlotka. 3. To jest barszcz. 
4. To są pierogi z jagodami. 5. To jest mizeria. 
6. To są naleśniki.

2

1. kotlet panierowany, 2. kasza gryczana, 
3. zupa grzybowa, 4. pieczeń wieprzowa, 
5. kiszona kapusta, 6. wytrawne wino, 
7. bita śmietana, 8. bezalkoholowe napoje

3

Kelner: Dzień dobry, proszę, tu jest karta. 
Co podać do picia?

Agnieszka: Dla mnie herbatę z cytryną.
Kelner: Proszę bardzo. A dla pana?
Jerzy: Proszę też herbatę, ale nie z cytryną,

tylko z rumem.
Kelner: Na obiad polecam rosół z makaronem

a na drugie danie kotlet schabowy.
Jerzy: Dobrze, wezmę rosół, ale ja nie jem

mięsa. Chciałbym rybę.
Kelner: Może karp po polsku?
Jerzy: Tak, bardzo dobrze.
Kelner: A dla pani? Może krupnik, albo

barszcz z uszkami?
Agnieszka: Nie, nie lubię krupniku. Barszczu 

też nie chcę. Proszę tylko pierogi z
jagodami i ze śmietaną.

4

2. Tego pana. 3. Tadeusza. 4. Tamtej pani. 5. Gosi.

6  Wszystkiego najlepszego!

1

1. poniedziałek, 2. wtorek, 3. środa, 4. czwartek, 
5. piątek, 6. sobota, 7. niedziela

2

Mögliche Antworten:
1. Jutro rano muszę iść do pracy. 
2. W niedzielę muszę iść na imieniny do Aliny. 
3. We wtorek wieczorem chcę spać. 
4. Muszę codziennie sprzątać.

3

2. koszula i krawat, 3. rękawiczki i szalik, 
4. lampka wina, 5. bilety do kina

4

1. Marta nie chce drogich prezentów.
2. Tu nie ma niestety wolnych stolików.
3. Muszę kupić siedem czerwonych róż.
4. Tomek ma dużo interesujących kompaktów.
5. Chciałbym mieć kilka polskich książek.
6. Muszę kupić pięć albumów o Krakowie dla

moich gości z Anglii.
7. Na przyjęcie imieninowe muszę kupić kilka

szampanów.
8. Nie lubię naleśników i pierogów.

Lösungen


