
ćwiczenie   1 
Proszę   posłuchać   i   uzupełnić. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1219   |   101D1_1 

a.   

Angela: Przepraszam,   .............. gdzie   jest   toaleta? 

Nauczycielka: Toaleta   ...........   tam,   na   ..............   .   

Angela: Dziękuję   .................   . 

b. 

Mami: ..............................,   gdzie   jest   Internet? 

Sekretarka: Komputery   są   ..............   .   Internet   jest   gratis. 

Mami: Dziękuję   ...........   bardzo. 

c. 

Tom: Przepraszam,   gdzie   jest   ...........   ? 

Angela: ......   jest   woda.   ...........,   herbata   i   cukier   ......   tam. 

Tom: Dziękuję. 

d. 

Mami: A   ......   to   jest? 

Sekretarka: To   jest   ...................   kulturalny. 

Mami: Program   kulturalny?   Co   to   ...........   ? 

Sekretarka: To   coś   specjalnego:   ...........,spotkanie,   specjalna   lekcja. 

Mami: Aha,   ......................   . 
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dialog   1 
Proszę   posłuchać   dialogów. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1764   |   101D1_6 

Tom: Czy   to   miejsce   jest   wolne? 

Mami: Tak,   jest   wolne. 

Angela: Aaaapsik! 

Uwe: Na   zdrowie! 

Angela: Dziękuję. 

A: Proszę   otworzyć   okno! 

B: Proszę   zamknąć   drzwi! 

ćwiczenie   2 
Proszę   uporządkować   zdania. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1221   |   10107 

1.   ..............................................................................................................................................................................Przepraszam,   gdzie   jest   toaleta?   

jest   |   Przepraszam,   |   gdzie   |   toaleta? 

 

2.   ..............................................................................................................................................................................  

cukier   |   i   |   Kawa   |   są   |   tam. 

 

3.   ..............................................................................................................................................................................  

lewo.   |   jest   |   tam   |   Toaleta   |   na 

 

4.   ..............................................................................................................................................................................

bardzo.   |   pani   |   Dziękuję 
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ćwiczenie   3 
Proszę   posłuchać   i   uzupełnić. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1222   |   10106 

Tom: Czy   to   miejsce   jest   .............. wolne   ? 

Mami: Tak,   ...........   wolne. 

Angela: Aaaapsik! 

Uwe: ......   zdrowie! 

Angela: Dziękuję. 

Studentka: Proszę   otworzyć   ...........   ! 

Student: .................   zamknąć   drzwi! 

ćwiczenie   4 
Proszę   uzupełnić. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1223   |   101D1_4 

Tom: Czy   to   ................... miejsce   jest   wolne? 

Mami: Tak,   jest   ..............   . 

Angela: Aaaapsik! 

Uwe: Na   ...................   ! 

Angela: Dziękuję. 

A: Proszę   ......................   okno! 

B: .................   zamknąć   ..............   ! 

otworzyć   |   miejsce     |   zdrowie   |   wolne   |   Proszę   |   drzwi 
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ćwiczenie   5 
Proszę   uporządkować   zdania. 

[(c)   e-polish.eu   kurs   online   języka   polskiego,   autor:   Iwona   Stempek]   1224   |   101D1_5 

1.   ..............................................................................................................................................................................Czy   to   miejsce   jest   wolne   ? 

miejsce   |   Czy   |   wolne   |   to   |   jest 

 

2.   ..............................................................................................................................................................................  ! 

zamknąć   |   Proszę   |   okno 

 

3.   ..............................................................................................................................................................................  ! 

drzwi   |   Proszę   |   otworzyć 

 

4.   ..............................................................................................................................................................................  ! 

Apsik!   |   zdrowie   |   Na 
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