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Lekcja 7

Kim jesteś?

Polska  Ukraina  Włochy  Chiny  Anglia  

Białoruś Litwa Niemcy Japonia   

Hiszpania   Węgry   Norwegia           Mołdawia

1a. Proszę posłuchać i powtórzyć. 

To jest Polska To jest..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To są

Uwaga! 
To jest  

Ukraina, Polska

To są 

Niemcy, Chiny

1b. Jaki to kraj? Proszę podpisać mapy. 
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Kto to jest?

2a. Kto to jest? Proszę połączyć pary.

3. Proszę zaznaczyć usłyszane wyrazy.

Polka Mołdawianin Anglik Białorusin Włoszka Chinka

Angielka Norweżka Chińczyk Białorusinka Niemiec

Włoch MołdawiankaPolak Norweg

UkrainiecNiemkaUkrainkaHiszpanLitwinka

Japonka JapończykLitwin Hiszpanka

0. Polska, Polka, Polakami

1. Włoszka, Włochami, Włoch

2. Białorusin, Białoruś, Białorusinami

2b. Proszę uzupełnić tabelę.

kraj   

Ukraina Ukrainka

Niemcy

Chińczyk

Japonia Japonka 

Anglik

Polka

Białorusin

Mołdawianka

Hiszpan

Litwinka

Włoch

Norweżka

3. Ukraińcami, Ukrainiec, Ukrainkami 

4. Chiny, Chinki, Chinkami

5. Niemcem, Niemka, Niemcy
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Kim jesteś?

5a. Proszę uzupełnić tabelę według wzoru. 

 Kto to jest? Kim on / ona jest? 

Ukrainiec Ukraińcem

Niemiec

Białorusin

Chińczyk Chińczykiem

Polak

Norweg

Włoszka Włoszką 

Mołdawianka

Hiszpanka

Włoszka

4. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 

1

2

3

4

5

6

7

1. Mężczyzna, który mieszka w Polsce.

2. Kobieta, która mieszka w Chinach.

3. Mężczyzna, który mieszka w Japonii.

4. Kobieta, która mieszka we Włoszech.

5. Mężczyzna, który mieszka na Litwie. 

6. Kobieta, która mieszka w Mołdawii.

7. Mężczyzna, który mieszka na Białorusi. 

Narzędnik (z) kim? (z) czym?

Hasło: ………………………..................……….................

Uwaga! 
k, g + -iem
Polakiem 

Norwegiem
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7b. Proszę uzupełnić zdania.

0. Rozmawiam z (nauczyciel) ................... .

1. Idę z (kolega) ………….................... .

2. Piszę (ołówek) …………………….......... .

3. Jadę do szkoły (autobus) ……...….....… .

4. Rozmawiam z (koleżanka) ………....…..….

5. Piję herbatę z (cukier) ………..………...

nauczycielem

6. Proszę dokończyć zdania.

7a. Kiedy używamy narzędnika? Proszę przeczytać przykłady. 

1. Dmytro jest (Ukraina) .................................................................................. . 
2. Alberto jest (Włochy) .................................................................................. .
3. Gerda jest (Niemcy) ..................................................................................... .
4. Diego (Hiszpania) ......................................................................................... .
5. Paulina (Polska) ............................................................................................ .

Ukraińcem, on mówi po ukraińsku

  

On jest chłopcem. Ona jest dziewczyną. Ono jest dzieckiem.

Piszę długopisem. Rysuję kredką. Piszę piórem.

Lecę samolotem. Jadę hulajnogą. Jadę autem. 

Idę z kolegą. Rozmawiam z mamą. Bawię się z dzieckiem.

kanapka z serem herbata z cytryną kawa z mlekiem

Narzędnik (z) kim? (z) czym? 

5b. Proszę uzupełnić zdania. 

0. Szu jest z Chin. On jest ................................................................................. .

1. Doina jest z Mołdawii. Ona jest  ........................................................................ .

2. Sasza jest z Białorusi. On jest ......................................................................... .

3. Astrid jest z Norwegii. Ona jest ......................................................................... .

4. Taras z Ukrainy. On jest ................................................................................ .

5. Dalia jest z Litwy. Ona jest ............................................................................. .

6. Maciek jest z Polski. On jest ............................................................................. .

Chińczykiem
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8b. Proszę uzupełnić zdania.

8a. Proszę uzupełnić tabelę według wzoru.

Ukrainiec Ukraińcami

nauczyciel

kot

Ukrainka Ukrainkami

Polka

nauczycielka

okno oknami

zdjęcie

biurko

Narzędnik (z) kim? (z) czym?

0. Oni piszą  .............................. .

1. One są  ........................................ .

2. Ewa rysuje ........................................................ .

3. Piotrek spaceruje z .................................................... .

4. Kasia i Ania rozmawiają z ..................................................... .

5. Pan Kowalski i Pani Nowak jadą do pracy  ........................................ .

długopisami

7c. Proszę ułożyć zdania z wyrazów.

0. ………..………..…...........………....…..……. .

1. ………..………..…...........………....…..……. .

2. ………..………..…...........………....…..……. .

3. ………..………..…...........………....…..……. .

4. ………..………..…...........………....…..……. .

Rysuję kredką.

samochodem      piórem       spaceruję z    piszę      rysuję     
rozmawiam z      kredką      jadę      koleżanką       psem      
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dobry uczeń dobrym uczniem 

wesoły Polak

niski kolega niskim kolegą

drogi telefon

ładna dziewczyna ładną dziewczyną

niska studentka

wesoła nauczycielka

małe dziecko małym dzieckiem

stare biurko

drogie pióro drogim piórem

niskie krzesło

wesoły Ukrainiec wesołymi Ukraińcami

czarny kot

wysoka koleżanka wysokimi koleżankami

drogie auto

Jakim jesteś uczniem? Jaką jesteś uczennicą?

9a. Proszę uzupełnić tabelę według wzoru.

10a. Proszę uzupełnić tabelę według wzoru.

Narzędnik (z) kim? (z) czym?

Narzędnik (z) jakimi?

9b. Proszę uzupełnić zdania. 

0. Rozmawiam z (dobry nauczyciel) .......................................................... .

1. Piszę (kolorowy długopis) ...................................................................... .

2. Jadę (stary rower) .................................................................................. .

3. Spaceruję z (dobra koleżanka) ............................................................... .

4. Rozmawiam z (wysoki kolega) ............................................................... .

5. Jem kanapkę z (czerwona papryka) ...................................................... .

6. Jadę (drogi samochód) .......................................................................... .

dobrym nauczycielem
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rysuję dobrymi psami

piszemy kolorowymi autobusami

rozmawiam z niebieskimi długopisami

jedziemy czerwonymi kredkami

idę z czarnymi kolegami

10b. Proszę połączyć kolumny i napisać zdania.

11a. Proszę przeczytać tekst.

0. ………..………..…...........………....…..…….
1. ………..………..…...........………....…..…….
2. ………..………..…...........………....…..…….
3. ………..………..…...........………....…..…….
4. ………..………..…...........………....…..…….

Rysuję kolorowymi kredkami.

Cześć! Nazywam się Weronika. Jestem młodą 
i wesołą Polką. Teraz mieszkam z mamą i tatą 
w Anglii. Interesuję się modą, bardzo lubię robić 
zdjęcia i spotykać się z koleżankami. 
W mojej klasie jest dużo dzieci z innych krajów.

W szkole często rozmawiam z Raluką 
– ona jest wesołą Mołdawianką i pięknie 
rysuje kolorowymi kredkami. Pablo to 
mój kolega z ławki, on jest przystojnym 
Hiszpanem i interesuje się starymi 
samochodami. 

Joko i Czen są inteligentnymi Japoń-
czykami. Oni interesują się matematyką 
i informatyką. Nasza nauczycielka mówi, 
że są bardzo dobrymi uczniami.

Denis jest wysportowanym Ukraińcem, 
często jeździ do szkoły rowerem, gra  
w piłkę nożną i interesuje się sportem.

A ty?
Kim jesteś? ................................................................................................................. .
Czym się interesujesz? ................................................................................................ .



63LEKCJA 7

11b. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst z ćwiczenia 11a  
          i poprawić błędy w zdaniach.

12a. Proszę podkreślić właściwą formę. 

12b. Proszę uzupełnić zdania.

0. Weronika jest niską Norweżką i lubi spotykać się z kolegami. 

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

1. Pablo jest Francuzem i interesuje się nowymi samochodami.

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

2. Raluka jest smutną Włoszką i pięknie rysuje ołówkiem. 

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

3. Joko i Czen są leniwymi Chińczykami i interesują się historią.

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

4. Denis jest bogatym Polakiem i jeździ do szkoły hulajnogą.

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

Weronika jest młodą Polką i lubi spotykać się z koleżankami

0. Anna pisze nowym ołówek / ołówkiem / ołówkami.

1. Jan rysuje czerwoną kredkami / kredką / kredka.

2. On spaceruje z dobrym kolegami / kolegą / kolega.

3. Jadę starym samochód / samochodami / samochodem.

4. On interesuje się tymi książką / książka / książkami.

5. Ewa rozmawia z wysokimi nauczycielka / nauczycielkami / nauczyciel.

0. Rozmawiam z (dobry nauczyciel) ....................................................... .

1. Piszę (nowe pióro) .............................................................................. .

2. Jadę (stary rower) .............................................................................. .

3. Spaceruję z (dobra koleżanka) ........................................................... .

4. Rozmawiam z (wysoki kolega) ........................................................... .

5. Piję herbatę z (cukier i cytryna) ......................................................... .

dobrym nauczycielem
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Uwaga! 

Chcę być znanym aktorem

13a. Proszę posłuchać i powtórzyć. 

13b. Proszę podpisać obrazki słowami z ramki. 

policjant      urzędnik      taksówkarz      dziennikarz      mechanik      nauczyciel      

aktor      kelner      inżynier      informatyk      polityk      lekarz      emeryt

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

7. ................................

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

8. ................................

5. ................................

9. ..............................

12. ................................

6. ................................

10. ..............................

11. ..............................

1. ................................ 2. ................................0. ................................policjant   

14. Proszę połączyć wyrazy z obu kolumn według wzoru. 

Jedna forma:
inżynier
polityk

prezydent
mechanik

nauczyciel dziennikarka
aktor urzędniczka
lekarz nauczycielka

dziennikarz emerytka
urzędnik kelnerka
policjant lekarka

kelner aktorka
emeryt policjantka
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15. Proszę uważnie wysłuchać piosenki i zastąpić rysunki słowami. 

weterynarz       
strażak       

kominiarz       
kucharz       
rolnik       
magik     

krawiec

Zawody
…........................ wysoko wchodzi po drabinie,            

…................................... leczy chorą zwierzynę,                            

….................................... gasi straszliwe pożary,                    

..................…........................ hokus pokus,   x 3

                                          pokazuje czary.

                     

…............................. szyje prześliczne ubrania,                 

….......................... na polu krowy swe zagania,              

….............................. zmywa zabrudzone gary,

                        

…......................................... hokus pokus,    x 3

                                              pokazuje czary.

Abra kadabra razem z nami czaruj.

Wszystkie marzenia spełniamy od razu.

Jako dzieci wielkie moce mamy.

Zatem hokus pokus,      x 8

pokazujemy czary.                       

krawiec – krawcowa

kucharz – kucharka

  

rolnik

strażak

kominiarz

weterynarz

magik

Słowa, muzyka i wykonanie: 
Przemysław Urbaniak

0.   ………....……..………………................... .

1.   ………....……..………………................... .

2.   ………....……..………………................... .

3.   ………....……..………………................... .

nauczyciel - nauczycielka 4.   ………....……..………………................... .

5.   ………....……..………………................... .

6.   ………....……..………………................... .

7.   ………....……..………………................... .
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16. Kim oni są? Proszę uzupełnić tabelkę.

17a. Proszę posłuchać, a następnie przeczytać tekst. 

17b. Proszę powiedzieć, kim są osoby z tekstu „Ciekawi sąsiedzi”. 
Co lubią robić i czym się interesują?

Kim oni są?

Kto to jest? Kim oni są?

stary policjant starym policjantem

gruby kucharz

wysoki kelner

młoda pielęgniarka młodą pielęgniarką

ładna nauczycielka

dobra policjantka

bogaty aktor bogatymi aktorami

stary emeryt

Ciekawi sąsiedzi
 W moim bloku mieszkają bardzo ciekawi sąsiedzi. Pan Adam jest 

wesołym taksówkarzem i jeździ dużym białym samochodem. On interesuje 

się muzyką i codziennie rano głośno śpiewa. 

 Państwo Michalscy są dobrymi lekarzami i bardzo dużo pracują.  

Oni interesują się historią i lubią podróżować. Pani Katarzyna jest świetnym 

informatykiem i pracuje w domu. Ona lubi czytać książki i jeździć rowerem. 

Państwo Nowakowie są miłymi emerytami. Nie pracują i mają bardzo dużo 

czasu. Oni często spacerują z psem i lubią oglądać telewizję. 

 Ja jestem dobrym uczniem. Interesuję się przyrodą i geografią, ale 

w przyszłości chcę być znanym aktorem. 

A ty? 

Kim chcesz być? .......................................................
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18. Proszę uzupełnić zdania. 

A.   0. Mój ojciec jest (dobry lekarz) ................................................. .

1. Oleg jest (wysoki policjant) ..................................................... .

2. Ten pan jest (stary szewc) ....................................................... .

3. Pan Aleksander jest (młody krawiec) ...................................... .

4. On jest (mądry nauczyciel) ...................................................... .

5. Mój brat jest (zły uczeń) .......................................................... .

B.   0. Anna jest (młoda nauczycielka) .............................................. .

1. Pani Ewa jest (wysoka lekarka) ............................................... .

2. Moja siostra jest (dobra uczennica) ........................................ .

3. Matka jest (stara krawcowa) ................................................... .

4. Ona jest (niska policjantka) .................................................... .

5. Pani Anna jest (ładna nauczycielka) ........................................ . 

C.   0. Oni są (dobry policjant) ......................................................... . .

1. Oni są  (młody lekarz) ............................................................. .

2. Moi bracia są (dobry uczeń) .................................................... .

3. Te panie są (stara nauczycielka) .............................................. .

4. Moje siostry są (wysoka pielęgniarka) .................................... .

5. One są (ładna studentka) ........................................................ . 

dobrym lekarzem

młodą nauczycielką

dobrymi policjantami

19a. Proszę przeczytać.

19b. Proszę uzupełnić wyrazy.

mężczyzna                      kolega poeta dentysta 

0. On jest starym mężczyzną.

1. Antek jest dobr___ koleg___ Marka.

2. Mój brat jest młod___ poet___ .

3. Pan Edward jest wysok___ dentyst___ .

On jest mężczyzną. On jest kolegą. On jest poetą. On jest dentystą.
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20. Proszę uzupełnić brakujące litery. 

Białor_ _in, Wło_ _ka, Ukra_ _ka, infor_ _tyk, krawc_ _a, poli_ _ant, u_ _eń, 

denty_ _ka, stra_ _k, kucha_ _, akto_ _a, po_ _a.

us

21a. Proszę przeczytać wpis na blogu Dominika. 

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
18 II /czwartek/

Jestem uczniem piątej klasy. Naszą ulubioną nauczycielką 
jest pani Karolina, a ulubionym nauczycielem pan Adam. 
Oni uczą nas języka angielskiego i matematyki.
Mam kolegów i koleżanki z różnych krajów.  
Mój kolega Trevor jest Anglikiem, a koleżanka Olga Ukrainką.  
Trevor chodzi do piątej klasy i ma brata Petera, który 
jest ambitnym studentem. On studiuje na uniwersytecie 
w Londynie. Olga jest dobrą uczennicą, tak jak ja.  
Mama Trevora (Megan) jest młodą pielęgniarką,  
a mama Olgi (Iryna) nauczycielką historii.
A kim są Wasi rodzice?
Napiszcie do mnie!
Dominik

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

21b. Proszę zaznaczyć 5 nieprawdziwych zdań.
0. Autor bloga jest studentem.

1. Pani Karolina jest nauczycielką.

2. Pan Adam pracuje w szkole.

3. Trevor jest Białorusinem.

4. Olga jest Ukrainką.

5. Brat Trevora jest uczniem.

6. Mama Trevora to pielęgniarka.

7. Mama Olgi jest aktorką.

8. Olga mieszka w Londynie.

9. Olga nie jest uczennicą.

10. Mama Olgi uczy historii.

 REBUS

wer = l mecha ...................................................
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Kto? Kim jest?
kraj zawód

Karolina Polką nauczycielką

21c. Proszę uzupełnić tabelkę.

Proszę słuchać i powtarzać.I

Proszę posłuchać i uzupełnić brakujące 
litery: ź, zi, dź, dzi.

II Proszę posłuchać i przeczytać. III

Fonetyka i ortografia

Projekt
Proszę przygotować w domu zagadki o zawodach i zadać je w klasie 
koleżankom i kolegom.

dziecko
dziewczyna
urodziny
budzik

dźwig
odpowiedź
wiedźma
dźwięk

zimny
ziemia
zima
guzik

późno
groźny
źle
spóźnienie

                       ź = zi                      dź = dzi

1. ___siaj jest ___mny dzień. 

2. Mój ___adek ma ___ewięć___esiąt 

___ewięć lat.

3. Ten nie___wie___ ma na imię Ka___o. 

Dzik jest dziki, dzik jest zły,

Dzik ma bardzo ostre kły.

Kto spotyka w lesie dzika,

Ten na drzewo zaraz zmyka.4

 REBUS

dziennikarz
.......................................

a) b)


