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13  Tak mieszkamy

1   Wie lauten die Substantive, von denen die Verkleinerungsformen gebildet sind?

1. laleczka .............................................. 5. mieszkanko ..............................................

2. skrzyneczka .............................................. 6. ptaszek ..............................................

3. młoteczek .............................................. 7. miasteczko ..............................................

4. namiocik .............................................. 8. serduszko ..............................................

2   Ergänzen Sie im Dativ.

1. Danusia i Henryk pomagali (Michał) ........................................... i (Agnieszka) ........................................... w przepro-
wadzce. Michał i Agnieszka podziękowali (Danka) ........................................... i (Heniek) ...........................................

za tę pomoc.

2. (Mój kolega) ........................................... ........................................... i (moja koleżanka) ...........................................

........................................... z pracy jest przykro, bo nie mogli przyść do mnie na imprezę po przeprowadzce.
Dzisiaj dali (ja) ........................................... prezent do nowego mieszkania – nowoczesny obraz.

3. Pożyczyłam (nasz sąsiad pan Wolski) ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... wiertarkę, bo właśnie się przeprowadza. Pan Wolski powiedział, że odda 
(my) ........................................... tę wiertarkę za tydzień.

4. Nina podarowała (Marzena) ........................................... i (Bartek) ........................................... lampę do nowego domu.
Bartek i Marzena zaprosili Ninę na kolację i podziękowali (ona) ......................................... za taki ładny prezent.

3   Rebus. Wie heißt die Lösung? Schreiben Sie.

lalka

➙

en  ➙ no 

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

1
a  ➙ ny 
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14  Co robimy dziś wieczorem?

1   Bilden Sie so viele Wörter wie möglich aus den Buchstaben, die in der Überschrift des
Zeitungsartikels enthalten sind.

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

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

2   Wszyscy oder wszystkie? Ordnen Sie zu und bilden Sie die Pluralformen.

1. .................................. .................................. (Polak) 5. .................................. .................................. (rodzina)

2. .................................. .................................. (Polka) 6. .................................. .................................. (domownik)

3. .................................. .................................. (osoba) 7. .................................. .................................. (kurs)

4. .................................. .................................. (turysta) 8. .................................. .................................. (sąsiad)

3   Ergänzen Sie die Antworten.

1. v Czy ktoś do mnie dzwonił? t ....................................

2. v Kogo nie było wczoraj w szkole? t ...................................., bo wczoraj była niedziela.
3. v Komu o tym powiedziałeś? t .................................... Nikt jeszcze tego nie wie.
4. v Na kogo czekasz? t Nie czekam na .....................................
5. v Z kim byłeś wczoraj w kinie? t Z ...................................., poszedłem sam do kina.
6. v O kim rozmawiacie? t O ..................................... Po prostu chcemy się umówić na 

jutro do teatru.

4   Formulieren Sie Fragen.

1. ........................................................................................................................................................

Tak, umiem grać bardzo dobrze na pianinie i trochę na gitarze.

2. ........................................................................................................................................................?
Nie, wolę muzykę poważną.

3. ........................................................................................................................................................?
Moje ulubione zajęcie to praca w ogródku.

4. ........................................................................................................................................................?
Ponieważ słuchanie muzyki to dla mnie najlepszy relaks.

5. ........................................................................................................................................................?
Francuskiego i angielskiego.

woda,

wszyscy          Polacy

Nie, nikt.

Czy umiesz grać na jakimś instrumencie muzycznym?



www.hueber.de . 05.5369 Max Hueber Verlag, Danuta Malota Dieses Blatt darf fotokopiert werden

13  Tak mieszkamy

1

2. skrzynka, 3. młotek, 4. namiot, 5. mieszkanie, 
6. ptak, 7. miasto, 8. serce

2

1. Danusia i Henryk pomagali Michałowi i
Agnieszce w przeprowadzce. Michał i Agnieszka
podziękowali Dance i Henikowi za tę pomoc.
2. Mojemu koledze i mojej koleżance z pracy
jest przykro, bo nie mogli przyść do mnie na
imprezę po przeprowadzce. Dzisiaj dali mi prezent
do nowego mieszkania – nowoczesny obraz.
3. Pożyczyłam naszemu sąsiadowi panu 
Wolskiemu wiertarkę, bo właśnie się przeprowadza.
Pan Wolski powiedział, że odda nam tę wiertarkę
za tydzień. 
4. Nina podarowała Marzenie i Bartkowi lampę
do nowego domu. Bartek i Marzena zaprosili Ninę
na kolację i podziękowali jej za taki ładny prezent.

3

domek jednorodzinny

14  Co robimy dzieś wieczorem?

1   

Mögliche Lösungen:
zawód, Polak, coś, co, ktoś, kto, nowy, koza, pole,
dawno, celnik, dywan, wolny, ty, lata, wino, kino,
czy, deka, dla, kwiat, kolano, kawa, konto, kanapka,
kaczka, dziś, kot, dwa, dziewczyna, kilo

2

2. wszystkie Polki, 3. wszystkie osoby, 
4. wszyscy turyści, 5. wszystkie rodziny, 
6. wszyscy domownicy, 7. wszystkie kursy, 
8. wszyscy sąsiedzi

3

2. Nikogo, 3. Nikomu, 4. nikogo, 5. nikim, 
6. nikim

4

Mögliche Fragen:
2. Czy lubisz muzykę rozrywkową? 3. Jakie jest
twoje ulubione zajęcie? 4. Dlaczego lubisz słuchać
muzyki? 5. Jakich języków obcych się uczysz?

Lösungen


