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9  Jaka praca, taka płaca

1   Ergänzen Sie die Tageszeiten.

1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 4. .............................. 5. ..............................

2   Unterstreichen Sie die Personalform.

1. 2. 3. 4. 5.
student nauczycielki dziennikarki Polacy Niemiec
studenci nauczyciel dziennikarz Polka Niemki
studentka nauczyciele dziennikarka Polak Niemcy
studentki nauczycielka dziennikarze Polki Niemka

3   Formulieren Sie die Antworten.

1. v Gdzie jest pan dyrektor Zagórski? t ......................................................................... (zebranie).

2. v O której godzinie masz dzisiaj konferencję? t ......................................................................... (druga godzina).

3. v Kiedy chciałbyś pojechać do Polski? t ......................................................................... (maj albo lipiec).

4. v Gdzie możemy się spotkać? t ......................................................................... (rynek).

4   Ergänzen Sie im Lokativ.

1. Szukam pracy w (Warszawa) .............................. albo w (Płock), .............................. ale w (ta gazeta) ......................

...................... jest dużo ogłoszeń o (praca) ...................... tylko w (Katowice) ...........................

2. Pani Małgosia jest nauczycielką i pracuje w (szkoła podstawowa) .................................... ....................................

w (Sopot) ........................... Jej mąż jest sprzedawcą i pracuje w (supermarket) ...................................

w (Gdańsk) ...........................

3. Janka pracuje na (poczta) ........................... a Oskar pracuje w (apteka) ............................

4. W (ten rok) ........................... ........................... mam tylko dwa tygodnie urlopu.

5. Wacław chciałby pracować w (Wielka Brytania) ........................... ........................... albo w (Niemcy) ...........................,

na przykład w (Berlin) ............................

rano

Na zebraniu
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10  Boli mnie głowa

1   Ergänzen Sie.

.................................................            .................................................            .................................................            .................................................

.................................................            .................................................            .................................................            .................................................

2   Formulieren Sie die Bitten als Imperative.

1. Proszę mi pokazać to zdjęcie. .............................................................................

2. Proszę to szybko zrobić. .............................................................................

3. Proszę iść do lekarza. .............................................................................

4. Proszę to zobaczyć. .............................................................................

5. Proszę tutaj poczekać. .............................................................................

6. Proszę mi dać to lekarstwo. .............................................................................

3   Ergänzen Sie die Personalpronomen (Nominativ, Genitiv und Akkusativ).

1. v To zdanie jest trudne. Czy ty .......................................... rozumiesz?
t Ja tego tekstu też nie rozumiem, możesz mi .......................................... jeszcze raz przeczytać?

2. v Wanda, kiedy mogę .......................................... / .......................................... odwiedzić? 
t Niestety, nie możesz .......................................... w ogóle odwiedzić, bo nie mam czasu.

3. v Tam jest policjant. Możesz .......................................... zapytać, gdzie jest szpital?
t Oczywiście.

4. v To są dzieci mojej siostry. Bardzo .......................................... lubię. 
t Jak .......................................... się nazywają?
v .......................................... nazywa się Basia, .......................................... lubię najbardziej, a ..........................................

nazywa się Jarek.

5. v Jadzia mówi tak szybko, że nic nie rozumiem. Rozumiesz ..........................................?
t Nie, ja też .......................................... nie rozumiem.

1. Małgorzata ma              2. Piotrek musi iść           3. Urszulę boli                 4. Anetę

Pokaż mi to zdjęcie!
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10  Boli mnie głowa

1

1. Małgorzata ma gorączkę. 2. Piotrek musi iść 
do dentysty. 3. Urszulę boli gardło. 4. Anetę boli
głowa.

2

2. Zrób to szybko! 3. Idź do lekarza! 4. Zobacz to!
5. Poczekaj tutaj! 6. Daj mi to lekarstwo!

3

1. je, go 2. ciebie/cię, mnie 3. go 
4. je, one, ona, ją, on 5. ją, jej

Lösungen

9  Jaka praca, taka płaca

1

2. po południu, 3. wieczorem, 4. w południe, 
5. w nocy

2

1. studenci, 2. nauczyciele, 3. dziennikarze, 
4. Polacy, 5. Niemcy

3

2. O drugiej godzinie. 3.W maju albo w lipcu. 
4. Na rynku.

4

1. Szukam pracy w Warszawie albo w Płocku, ale
w tej gazecie jest dużo ogłoszeń o pracy tylko w
Katowicach. 2. Pani Małgosia jest nauczycielką i
pracuje w szkole podstawowej w Sopocie. Jej
mąż jest sprzedawcą i pracuje w supermarkecie
w Gdańsku. 3. Janka pracuje na poczcie a Oskar
pracuje w aptece. 4. W tym roku mam tylko dwa
tygodnie urlopu. 5. Wacław chciałby pracować w
Wielkiej Brytanii albo w Niemczech, na przykład
w Berlinie.


