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1 Co pasuje? [10105] 1218
(C) I. Stempek

1. Ewa   jest   |   ma   |   nazywa   się   Brown. 

2. Jestem   |   Mam   |   Nazywam   się   Joanna. 

3. One   nazywają   się   |   mają   |   są   Grant. 

4. On   ma   |   jest   |   nazywa   się   na   imię   Piotr. 

5. Jak   pani   się   nazywa   |   ma   |   jest ? 

6. Adam   i   Anna   mają   |   nazywają   się   |   jesteście   Kowalscy. 

7. Czy   ty   jesteś   |   masz   |   nazywasz   Mami? 

2 Proszę uporządkowyć dialogi. [101C1_1] 1202
(C) I. Stempek

   Cześć,   |   a   ty?   |   jestem   |   Angela, 

Angela:   ..............................................................................................................................................................................................................Cześć,   jestem   Angela,   a   ty? 

   imię   |   Mam   |   Bardzo   |   Tom.   |   mi   |   na   |   miło. 

Tom:   ...................................................................................................................................................................................................................

   Miło   |   mi. 

Angela:   ..............................................................................................................................................................................................................

   nazywasz?   |   jestem   |   Mami   |   Takada.   |   Jak   |   Cześć,   |   się 

Mami:   .................................................................................................................................................................................................................

   Brown.   |   Angela   |   Nazywam   |   mi.   |   Miło   |   się 

Angela:   ..............................................................................................................................................................................................................

   miło.   |   mi   |   Bardzo 

Mami:   .................................................................................................................................................................................................................

   Uwe.   |   mam   |   imię   |   na   |   Cześć, 

Uwe:   ...................................................................................................................................................................................................................
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   Tom.   |   cię   |   jestem   |   Miło   |   mi   |   poznać, 

Tom:   ...................................................................................................................................................................................................................

   

Miło   |   mi. 

Uwe:   ...................................................................................................................................................................................................................

3 Transformacja [101C1_10] 1213
(C) I. Stempek

oficjalnie 

STUDENT: Dzień   dobry.   Jestem   Uwe   Stein.   Jak   się   pani   nazywa? 

STUDENTKA: Dzień   dobry,   jestem   Mami   Takada. 

STUDENT: Miło   mi   panią   poznać. 

STUDENTKA: Mnie   również. 

nieoficjalnie 

STUDENT: ..................................................................................................................................................................................................Cześć.   Jestem   Uwe   Stein.   Jak   się   nazywasz   

? 

STUDENTKA: ............................................................................................................................   . 

STUDENT: .........................................................................................   . 

STUDENTKA: ............................................................   . 

4 Proszę dopasować. [101C1_11] 1214
(C) I. Stempek

Jak   masz   na   imię?     Mami ................................................ 

Jak   pani   ma   na   imię?   ................................................   

Jak   pani   się   nazywa?   ................................................   

Jak   pan   ma   na   imię?   ................................................   

Jak   pan   się   nazywa?   ................................................   

Ewa   |   Angela   Brown   |   Adam   Małysz   |   Adam   |   Mami   
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5 Proszę podkreślić poprawną formę. [101C1_12] 1216
(C) I. Stempek

1.   Ja   nazywamy   |   nazywa   |   nazywam   się   Nowak.   

2.   Jak   się   pan   nazywasz   |   nazywam   |   nazywa ? 

3.   Jak   ty   się   nazywacie   |   nazywasz   |   nazywa ? 

4.   Jak   wy   się   nazywamy   |   nazywają   |   nazywacie ? 

5.   Oni   nazywam   |   nazywają   |   nazywasz   się   Witkowscy. 

6.   Czy   pani   nazywa   |   nazywasz   |   nazywam   się   Banatkiewicz? 

6 Proszę uzupełnić dialog. [101C3] 49
(C) I. Stempek

STUDENT:   Dzień ............................   dobry. 

SEKRETARKA: Dzień   dobry.   ............................   się   ............................   nazywa? 

STUDENT: ............................   się   Uwe   Stein. 

SEKRETARKA: Bardzo   ............................   miło. 

STUDENT: ............................   mi. 

Miło   |   Dzień     |   Nazywam   |   Jak   |   pan   |   mi 

7 Proszę uzupełnić. [101C3_3] 1204
(C) I. Stempek

NAUCZYCIELKA: Teraz   Uwe   i   Tom. 

UWE:   Dialog ..............................   oficjalny? 

NAUCZYCIELKA: ...............   ,   proszę. 

TOM: ...............   się   pan   nazywasz? 

NAUCZYCIELKA: Nie,   nie.   ,,nazywasz   ...............   "   to   nieoficjalnie. 

TOM: Aha. 

TOM: Jak   się   pan   ..............................   ? 

UWE: ...................................   się   Uwe   Stein. 

TOM: Bardzo   ..........   miło   pana   ..............................   . 

UWE: ....................   również. 

Dialog     |   poznać   |   Nazywam   |   się   |   Jak   |   mi   |   Tak   |   Mnie   |   nazywa 
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8 Proszę uzupełnić. [101C3_4] 1206
(C) I. Stempek

NAUCZYCIELKA: Mami     i .....   Tom.   Proszę   dialog   nieoficjalny. 

TOM: .........................   .   Jak   się   ........................................   ? 

MAMI: Nazywam   się   ....................   Takada. 

TOM: A   jak   ....................   na   imię? 

MAMI: ...............   na   ....................   Mami. 

Mam   |   i     |   nazywasz   |   Cześć   |   masz   |   Mami   |   imię 

https://e-polish.eu/exercise/1206

