
Imię i nazwisko

……………………………………..

1. Proszę odpowiedzieć na pytania  (Please answer the following questions):

1. Jak masz na imię? - ………………………………………………………………

2. Jak się nazywasz? - ………………………………………………………………

3. Skąd jesteś ? - …………………………………………………………………….

4. Gdzie mieszkasz? - ……………………………………………………………….

2. Proszę napisać, co to jest. (What is this?):

1.        2.         3.   

………………………            …………………..           …………………..

4.                  5.             6.  

………………………          ………………….                ………………………      

      

    



 3. Proszę odpowiedzieć na pytania (Please answer the following questions):

 Czym się interesujesz? - ……………………………………………………………..

 Kim jesteś z zawodu? - ……………………………………………………………….

 Co lubisz robić? - ……………………………………………………………………..

 Co lubisz jeść? - ………………………………………………………………………

 Czego nie lubisz? - …………………………………………………………………...

 Co robiłeś/ robiłaś wczoraj? - ………………………………………………………….

 Co będziesz robić jutro? - ……………………………………………………………..

4.Co robisz? (What are you doing?)

a)                               b)                               c) 

………………………………………………..           ………………………………..                    …………………………………………

5. Proszę wpisać  odpowiedni zaimek (Complete the sentences below with pronouns)

a) Lubię  …………. (ty)

b) Nie lubię ………….. (on)

c) Idziesz z ……………. ( my)

d) Rozmawiałem o …………… (ona)

e) Podoba ………..  się ten film  (ja)

f) Pomóż ……….. (ja)

g) Ona kupiła prezent dla ……….. (oni)



6. Proszę wpisać właściwy przyimek (Insert the appropriate prepositions)

To pokój Pawła.  ……. prawej stronie ……….ścianie jest szafka nocna.  ……. szafce stoi 

lampa, a ………. łóżkiem wisi fotografia.  ……… lewej stronie ………..  łóżka stoją szafa i  

regał.  …………. szafą i regałem jest biurko, a …… biurkiem śpi pies.  ……. pokoju ……. 

podłodze leży dywan.  

7. Proszę wybrać poprawny aspekt czasownika (czas przeszły) i uzupełnć zdania. 

(Choose the right aspect of the verb - past tense - and complete the sentences below) 

a) (czytać/przeczytać) ……………………ten artykuł dwie godziny, aż w końcu go  

…………………………..

b) (pisać/ napisać) Marysia ……………………….. esej godzinę, ale nie 

………………………..do końca.

c) (kupować/kupić) Ania zwykle ………………………… chleb w supermarkecie, ale 

wczoraj ………………………..w małym sklepie.

d) (jeść/zjeść) W zeszłym tygodniu (my, r.ż) ……………………………. obiady w 

domu, a wczoraj …………………………w restauracji.

e) (spotykać się/ spotkać się) W zeszłym roku często (my, r.m-os )……………………..

a dwa lata temu …………………………. tylko raz.

8. Proszę wybrać dobry aspekt czasownika (czas przyszły) i uzupełnić zdania (Choose 

the right aspect of the verb - future tense - and complete the sentences below) 

a) Agata jutro ……………………………….(kupować/kupić) nową książkę.

b) Cały wieczór ……………………………. (oglądać/obejrzeć, ja) polskie filmy.

c) Moje przyjaciółki w sobotę ……………..…………..(robić/zrobić) imprezę.

d) Mój tata w przyszłym tygodniu …………..………… (gotować/ ugotować) obiady.

e) Czy (ty) …………………………….. (pomagać/pomóc) mi w pracy domowej?



9. Proszę ułożyć dialog w kolejności. (Organise this dialogue in the correct order)

1   Słucham

_  Cześć Maciek, tu Paweł, co słychać?

_  To gdzie się spotykamy?

_  Świetnie, a co u Ciebie?

_  Jasne! Bardzo chętnie. Kiedy?

_  W tę sobotę

_  O której?

_  Dobrze, do zobaczenia!

_  O dwudziestej trzydzieści.

_  Przed klubem piętnaście po ósmej

_  W porządku. Dzwonię, bo mam dwa bilety na koncert w klubie „Atlantic” w Gdyni.

Masz ochotę pójść?

10. Proszę dokończyć zdania (Please finish these sentences)

a) Gdybym był prezydentem, …………………………………………………………...

b) Gdybym  mieszkał w Paryżu, ……………………………………………………….

c) Gdybym wygrał na loterii, ………………………………………………………….

d) Gdybym dobrze mówił po polsku, …………………………………………………...



11. Proszę napisać coś o sobie. (Please write someting about yourself)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


