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1. Na samochodzie siedzi mały gołąb, a na drzewie trzy duże gołębie.
                                                            [b/p]                                            [b/p]
2. Na parkingu stoją trzy nowe samochody i jeden stary samochód.
                   [g/k]                                         [d/t]                                    [d/t]
3. Mój kolega z Wrocławia mówi, że Wrocław to piękne miasto.
                                      [w/f]                            [w/f]
4. Szkoda, że nie możemy jeść lodów na obiad.
                                                       [d/t]              [d/t]
5. W zoo były kolorowe pawie i duży lew.
                                             [w/f]            [w/f]

1a. Proszę przeczytać wpis na blogu i uzupełnić tekst brakującymi 
fragmentami.

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
8 II /środa/

Dzisiaj na języku angielskim opowiadaliśmy o swojej rodzinie. Ja, niestety, mam 
małą rodzinę. Mam mądrą mamę, pracowitego ojca, troskliwą babcię i kochanego 
dziadka. Moja mama ma na imię Krystyna, kiedyś pracowała w banku, ale bardzo 
nie lubiła tej nudnej pracy. Teraz jest nauczycielką matematyki i jest szczęśliwa.  
Mówi, że praca w szkole jest .................................................................0. Nie lubi tylko 
uzupełniać szkolnego dziennika, bo dla niej to zajęcie nudne jak praca w banku.

Mój tata ma na imię Krzysztof i jest informatykiem. On bardzo lubi nowe 
technologie – ma nowoczesny komputer i bardzo dobry telefon. ......................... 
..............................1 swojego starego samochodu, bo lubi ten, którym jeździ.

Moja babcia i mój dziadek są już emerytami, ale nie mają dużo wolnego czasu. 
Oni są bardzo aktywni – lubią ...........................................................2 z przyjaciółmi. 
Często oglądają filmy, ale nie lubią współczesnego kina.

Niestety, nie mam ani starszego, ani młodszego rodzeństwa. Nie mam nawet 
żadnej bliskiej kuzynki. Mam tylko bardzo wesołego kuzyna – on ma na imię 
Wojtek i .....................................................3 do klasy. Bardzo lubię Wojtka, ale żałuję, 
że nie mam starszego brata. Dobrze jest mieć rodzeństwo, bo samemu w domu  
..............................................................4. Byłoby mi weselej, gdybym przynajmniej 
miał jakieś zwierzę. Ale moja mama nie zgodziła się na małego kota. Powiedziała,  
że .........................................................5 mieszkanie. Szkoda...
A Wy macie dużą rodzinę?
Dominik

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

chodzi ze mną          ciężka, ale bardzo ciekawa          często jest nudno 
mamy za małe          nie chce tylko zmienić          podróżować i spotykać się

 ciężka, ale bardzo ciekawa

Lekcja 7

Czego nie lubisz?
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0 Dominik uczy się języka angielskiego. P / N
1 Dominik cieszy się, że ma małą rodzinę. P / N
2 Mama Dominika lubiła swoją pierwszą pracę. P / N
3 Mama Dominika chętnie uzupełnia szkolny dziennik. P / N
4 Praca w szkole jest trudna, ale interesująca. P / N
5 Tata Dominika chce kupić nowy samochód. P / N
6 Dziadkowie Dominika nie pracują. P / N
7 Dziadkowie często jeżdżą na wycieczki. P / N
8 Dominik ma starszego kuzyna. P / N
9 Dominik chciałby mieć rodzeństwo. P / N

10 Rodzice Dominika nie lubią zwierząt. P / N

1b. Proszę jeszcze raz przeczytać blog Dominika i zaznaczyć, które 
zdania są prawdziwe (P), a które nieprawdziwe (N).

1c. Czy pamiętasz? Proszę uzupełnić tabelę odpowiednimi formami 
wyrazów z bloga Dominika. Które wyrazy mają takie same końcówki?

Biernik (kogo? co?), dopełniacz (kogo? czego?)
liczba pojedyncza

 
Biernik l. poj.

mieć / lubić / chcieć / widzieć
w / przez / na / nad

Dopełniacz l. poj
nie mieć / nie lubić / nie widzieć 

szukać / słuchać / uczyć się 
z  /  ze /  do  /  koło

r. męski 
żywotny

pracowitego ojca
kochanego dziadka
wesołego kuzyna

starszego brata
małego kota

r. męski 
nieżywotny

stary samochód
wolny czas

dobrego telefonu
nowoczesnego komputera

szkolny dziennik

r. żeński

małej rodziny
mądrej mamy 

nudną pracę
troskliwej babci

bliską kuzynkę

r. nijaki

współczesne kino
starsze rodzeństwo

małego mieszkania
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1d. Proszę uzupełnić zdania formami biernika lub dopełniacza liczby 
pojedynczej.

2a. Czy pamiętasz? Proszę podpisać obrazki słowami z ramki  
w odpowiedniej formie gramatycznej.

0. Lubię (sport) ...................., ale nie lubię (piłka nożna) ........................................ .
1. Piotrek ma (młodszy brat) .................................................... i (starsza siostra) 
.................................................. . 
2. Szukam swojej (zielona szczotka) ............................................ do włosów.
3.  Mamy (małe mieszkanie) .................................................., dlatego nie możemy 
     mieć (duży pies) .................................... .
4. Zwykle wracam ze (szkoła) ...................... do (dom) ...................... około 14.00.
5. Nie lubię (matematyka) ........................, ale kocham (biologia) ........................ .
6. W naszej szkole dziewczyny świetnie grają w (piłka nożna) ................................. .
7. Chodzimy do szkoły od (poniedziałek) ........................... do (piątek) ..........................,    
     a wolne mamy w (sobota) ......................... i w (niedziela) ......................... .
8. Mieszkam koło (duże kino) ............................... .
9. Mój sąsiad bardzo głośno słucha (muzyka dyskotekowa) ............................................ .

10.  Zazdroszczę Magdzie (zielona bluzka) .........................................................,  
       a Ewelinie (żółty sweter) ................................... .

sport piłki nożnej

Idziemy na zakupy

karton     butelka     kostka     puszka 
paczka     słoik     szklanka     kubek

herbata     woda     kawa     miód
cola     sok     masło     kawa

0. ...........................
..............................

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

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

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

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

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

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

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

puszka coli
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2b. Proszę uzupełnić dialog formami wyrazów w dopełniaczu,  
a następnie posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi. 

3a. Proszę posłuchać dialogu w sklepie, a następnie głośno go 
przeczytać i uzupełnić listę zakupów.

– Dzień dobry!
– Dzień dobry! Co podać?
– Poproszę kostkę (masło) ...................0, paczkę (kawa) ....................1 i pudełko  
    (zielona herbata) ..............................................2.
– Niestety, nie ma (zielona herbata) ..............................................3, jest tylko czarna.
– Dobrze, to poproszę czarną i jeszcze pół litra (świeże mleko) .................................4.  
    A jaki ma Pani sok?
– Pomarańczowy i jabłkowy.
–        To poproszę karton (sok pomarańczowy) ................................................5. I to już    
    wszystko.
– Płaci pan 25 złotych.
– Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
– Miłego dnia. Do widzenia!

masła

– Dzień dobry!
– Dzień dobry! Co podać?
– Poproszę kilogram młodych ziemniaków, pół   
    kilograma żółtych pomidorów i 2 kilogramy    
    słodkich jabłek.
– Proszę bardzo. Czy coś jeszcze?
– Tak, poproszę 10 dużych jajek i 7 bananów. 
– Niestety, nie ma już jajek. 
– A czy są cytryny?
– Tak, są.
– To poproszę 5 cytryn i pół kilograma dużych  
    truskawek. I jeszcze pół kilograma ciastek  
    czekoladowych.
– Proszę bardzo. Oj! A może być 65 deka?
– Tak, oczywiście. To już wszystko. Ile płacę?
– 32 złote.
– Proszę bardzo. Dziękuję i do widzenia. 
– Do widzenia!

Kupić:

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

 pół kg .....................................

 2 kg ........................................

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

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

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

 pół kg ....................................

 pół kg ....................................

kilogram młodych ziemniaków
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3b. Proszę uzupełnić tabelę formami wyrazów z ćwiczenia 3a.

Mianownik l. poj.
To jest…

Dopełniacz l. mn.
nie lubić / nie mieć / szukać
kilogram / butelka / mało

r. męski

młody ziemniak

żółty pomidor

jeden banan

młodych ziemniaków

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

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

r. żeński
r. nijaki

kwaśna cytryna

duża truskawka

słodkie jabłko

duże jajko

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

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

słodkich jabłek

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

Dopełniacz (kogo? czego?)
liczba mnoga

Uwaga! 

Uwaga! 

Niektóre rzeczowniki
r. męskiego mają  
w dopełniaczu

końcówkę -y lub -i, np.:
koszy, węży, nauczycieli.

W r. żeńskim i nijakim 
między 2 spółgłoski  
na końcu wyrazu

dodajemy -e-, np.:
truskawka – truskawek

jajko – jajek.

3c. Proszę uzupełnić zdania formami dopełniacza w liczbie mnogiej.

0. W naszym domu zawsze jest dużo (smaczny owoc) ………………………......……. .
1. To są dzieci (nasz sąsiad) …………………………….…………. .
2. Nie lubię (lody czekoladowe) ………………………….……….…………. .
3.   Kasia ma dużo (ładna spódnica) ………………......……………….…………., a Piotrek 
    (sportowy but) .................................................. .
4. Zapomniałam dziś wszystkich (książka) ………………… i (zeszyt) ………………… .
5. Szukam (smaczny cukierek) ………………………….…….….... . Może coś mi pani doradzi?
6. Zawsze mamy dużo (dobry pomysł) …………….…………………..…………. .

smacznych owoców

 REBUS

Hasło: .....................................................................................
tr = sta ko

+

bek = pów

1l
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4a. Liczba pojedyncza czy mnoga? Proszę porównać formy dopełniacza 
z ćwiczeń 2b i 3a, a następnie uzupełnić informacje gramatyczne.

Kiedy podajemy ilości, np.: kilogram, 30 deka, paczka, butelka

a)  rzeczowniki policzalne, to znaczy takie, które możemy
       policzyć (np. jabłka, jajka) – podajemy w dopełniaczu   
      liczby ……………………, np.:

– Proszę kilogram jabłek.
– Nie lubię jajek.

a) rzeczowniki niepoliczalne, to znaczy takie, których nie możemy policzyć  
     (np. kawa, ser, cukier, czekolada, ryż, dżem) – podajemy  w dopełniaczu liczby  
      ……………………, np.:

– Muszę kupić butelkę wody.
– Nie piję kawy.

Uwaga wyjątki! 
Nie lubię:

cebuli, sałaty,  
marchewki, papryki.

4b. Czego oni nie lubią? Proszę uzupełnić zdania formami dopełniacza 
liczby pojedynczej lub mnogiej.
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5a. Proszę posłuchać dialogów i uzupełnić listy zakupów.

5b. Proszę wybrać listę zakupów z ćwiczenia 5a i w parach ułożyć 
dialog, a następnie zaprezentować go klasie.

6. Proszę połączyć słowa.

Uwaga! 

1. Pan Tadeusz nie lubi ………………., ………………., ………………., ………………. .

2. Pani Krystyna nie lubi ………………., ………………., ………………., …….………. .

3. Piotrek nie lubi ………………., ………...………., ……………...…., ……………...…. .

4. Wanda nie lubi ………………., ……...…………., …………...……., ……...…………. .

5. Ja nie lubię …………….....…., ….…………...…., ……………...…., ………...………. .

A. W domu C. W warzywniakuB. W kiosku

Lista zakupów: Lista zakupów: Lista zakupów:

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

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

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

albo wiśniowego

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

 2 butelki ......................

 40 deka .......................

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

 3 paczki .....................

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

 ..................... rąk

 duża ..........................

 paczka miętowych 

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

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

 ....................... gruszek

 pół kg ..........................

 ............. kapusta

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

pomidorowego

 pół kg .........................

paczka kawy gazeta

ostry słony tłusty kwaśny gorzki 

gotowany słodki chudy surowy

0. cytryna jest …………………………

1. cukier jest …………………………

2. sól jest …………………………

3. kawa bez cukru jest …………………………

4. pieprz jest …………………………

5. kiełbasa może być ………………………… albo …………………………

6. mięso i ziemniaki mogą być ………………………… lub …………………………

Forma przymiotnika zależy 
od rzeczownika, np.:

kwaśna / słodka kawa
kwaśny / słodki dżem

kwaśne / słodkie jabłko

kwaśna
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7. Proszę uzupełnić zdania słowami: do, naprzeciwko, od, u, z powodu, 
bez, dla.

8a. Proszę słuchać i powtarzać.

8b. Proszę podpisać rysunki wyrazami z ćwiczenia 8a.

0. Piję herbatę …..…. cukru.

1. Kupiłam prezent …..…. koleżanki z klasy.

2. Chodzimy do szkoły …..…. poniedziałku …..…. piątku.

3. Mieszkamy …..….....…..….. szkoły.

4. Tomku, byłeś dziś …..…. babci?

5. Nie poszliśmy na spacer …..….....…..….. złej pogody.

bez

Nie lubię…

pierogi ruskie       ogórki kiszone       musztarda       naleśniki       sałatka 
parówki      gołąbki       jajko na miękko       kasza gryczana       grzyby       rosół 

serdelki      śledzie      jajko na twardo       kotlety mielone       keczup

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

4. ……………………..… 5. ……………………..… 6. ……………………..… 7. ……………………..…

8. ……………………..… 9. …………………..… 10. …………………..… 11. …………………..…

12. …………………..… 13. …………………..… 14. …………………..… 15. …………………..…

pierogi ruskie
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8c. Proszę uzupełnić zdania słowami z ćwiczenia 8b.

9a. Proszę uzupełnić fragment wiersza wyrazami z ramki, a następnie 
posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi.

0. Najbardziej lubię ….......….....…..….. – z białym serem i ziemniakami.
1. Jajko …..….....…..….. kładziemy na kanapkę, a jajko …..….....…..….. jemy łyżeczką.
2. Moja ulubiona zupa to …..….....…..….. .
3. Gotowane …..….....…..….. zawsze jem z keczupem lub …..….....…..….. .
4. Mama zrobiła na zimę ogórki …..….....…...............…. .
5. Na obiad zamiast ziemniaków była …..…............................…...........….., a do tego 

…..….....…..….. mielone.
6. Dzisiaj na śniadanie jadłem …..….............…..….. z dżemem truskawkowym.
7. …..….....…..….. robimy z liści kapusty, ryżu i mięsa mielonego.
8. Słone morskie ryby to …..….....…..….. .

pierogi ruskie

Wanda Chotomska
Tadek Niejadek

Siedzi przy stole Tadek Niejadek.
– Zjedz coś! – wołają Babcia i Dziadek.  
– Za zdrowie Babci! Za zdrowie Dziadka!
Pyszny ……..…………….0, pyszna sałatka! […]
Babcia odgrzewa po kilka razy
……..…………….1 z kluskami, ……..…………….2 i zrazy,
już przez pomyłkę i ……..…………….3 grzeje  
– a Tadek milczy. Milczy i nie je. […]
– Nie chcę ……..…………….4, bo z kożuchem,
nie chcę ……..…………….5, bo za kruche,
nie zjem ……..…………….6, bo na twardo,
i ……..…………….7, bo z musztardą. […]
– Nie chcę ……..…………….8, bo za słony,
i ……..…………….9, bo zielony,
nie zjem ……..…………….10, bo to rydze,
nie zjem kaszki, bo się brzydzę.
Precz z ……..…………….11, precz z pasztetem
i z kluskami także precz,
bo ……..…………….12 to okropnie nudna rzecz.
Nie chcę jeść, no i cześć!
Nie chcę jeść, no i cześć!

kotlecik
ciasta 

mleka 

kotlecik 

kompot 

jedzenie 

omletem 

serdelka 

marchew 

rosół 

jajek 

ogórka 

śledzia 

grzybów
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9b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. Czego nie lubi Tadek Niejadek?

2. Dlaczego Tadek nie lubi jeść?

3. Czy znasz jakiegoś Tadka Niejadka? Czego on / ona nie lubi jeść?

9c. Jak myślisz, dlaczego Tadek Niejadek nie lubi tych rzeczy? Proszę 
dokończyć zdania.

9d. Proszę dokończyć zdania.

10a. Proszę uzupełnić pytaniami wywiad z Marią Grzywaczewską, 
nauczycielką matematyki.

0. Nie zjem kiełbasy, ….…………………….................................…………………………..…….. .

1. Nie chcę naleśników, ….…………………………………………............................……..…….. .

2. Nie zjem zupy pomidorowej, ….………………………………................………………..…….. .

3. Nie lubię pierogów, ….…………………………………………..............................……..…….. .

4. Nie wypiję soku, ….…………………………………………...................................……..…….. .

5. Nie zjem płatków kukurydzianych, ….……………………………….......………………..…….. .

bo jest tłusta i nie lubię mięsa

1. Najbardziej lubię jeść ….……………………………….......………………........................…….. .

2. Nie lubię ….……………………………….......………………..……............................................ .

3. Nigdy nie jadłem / jadłam ….……………………………….......………………..……................ .

4. Chcę spróbować ….…………………………….......………………..……................................. .

Czego nie masz? Czego zazdrościsz?

a) Czego często Pani szuka?

b) Jakiej muzyki Pani słucha?

c) Czego Pani nie lubi?

d) Czego nigdy Pani nie pije?

e) Czego Pani nie ma w domu, a bardzo 

chce Pani to mieć?

f) Czego Pani zazdrości innym?

g) Czego życzy Pani swoim uczniom?

h) Czego lubiła się Pani uczyć?

i) Czego nie lubi Pani jeść?

j) Czego często Pani zapomina?

k) Kogo Pani kocha najbardziej?
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0. ............................................................................................................................
– Kiedy byłam dzieckiem, bardzo nie lubiłam szkoły. Oczywiście lubiłam swoje 
koleżanki i swoich kolegów, ale nie lubiłam nauczycieli od matematyki i fizyki. 
A teraz sama jestem nauczycielką matematyki! (śmiech)
1. ............................................................................................................................
– Bardzo lubiłam się uczyć języka angielskiego. Podobało mi się, że mogę rozumieć 
teksty piosenek śpiewanych po angielsku.
2. ............................................................................................................................
– Hmmm… To trudne pytanie. Bardzo kocham moich rodziców, męża, dzieci 
i oczywiście moich uczniów. Kocham też mojego psa Reksia.
3. ............................................................................................................................
– Po pierwsze, nie mam dużego mieszkania, dlatego nie mogę mieć dużo rzeczy. 
Nie mam w domu telewizora, ale tego mi nie brakuje. Nie mam też biurka do pracy 
i myślę, że to chciałabym mieć. Ale, niestety, nie mam już miejsca w mieszkaniu.
4. ............................................................................................................................
– Staram się niczego nie zazdrościć. Chociaż?! Ostatnio pozazdrościłam koleżance 
nowej torebki. Bardzo mi się spodobała, więc kupiłam sobie taką samą.
5. ............................................................................................................................
– Moich okularów i kluczy do mieszkania. Nigdy nie pamiętam, gdzie je położyłam.
6. ............................................................................................................................
– Rano, kiedy idę do pracy, często zapominam telefonu, a zimą rękawiczek.
7. ............................................................................................................................
– Nie lubię tłustej kiełbasy, pizzy z ananasem i śledzi.
8. ............................................................................................................................
– Nigdy nie piję gorzkiej kawy.
9. ............................................................................................................................
– Lubię słuchać starej muzyki rockowej.
10. ............................................................................................................................
– Dobrych ocen i dużo wolnego czasu.

Czego Pani nie lubi?

10b. Proszę napisać w zeszycie pytania z ćwiczenia 10a tak, aby zadać  
je koledze / koleżance.

Przykład: Czego nie lubisz?

10c.  Proszę przeprowadzić wywiad ze swoim kolegą / swoją koleżanką. 
Proszę zadać pytania z ćwiczenia 10b, zapisać odpowiedzi, a następnie 
przeczytać je w klasie.
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Projekt
Proszę porozmawiać z członkami swojej rodziny o tym, czego nie lubią. 
Proszę zapisać odpowiedzi i porozmawiać o nich w klasie.

Proszę słuchać i powtarzać, a następnie samodzielnie przeczytać wiersz.

Proszę słuchać i powtarzać.

I

II

Fonetyka i ortografia

Zróbcie konkurs na najbardziej giętki język! Wygra ten, kto najlepiej przeczyta łamańce 
językowe.

Proszę głośno przeczytać wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej. 

III

IV

a) Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
b) Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
c) Jola lojalna, Jola nielojalna.
d) W czasie suszy szosa sucha.
e) Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą.
f) Stół z powyłamywanymi nogami.
g) W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Małgorzata Strzałkowska
Reguły dla gaduły

Dbaj o swój język i mów poprawnie,
ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka,
ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,
to się natychmiast bierz do roboty,
a że nasz język bywa ciekawy,
czeka cię przy tym mnóstwo zabawy! [...]

„Gimnastyka dla języka (Polaka i Anglika)”

Szczeniak
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu 
klaszczą kleszcze na deszczu, 
szepcze szczygieł w szczelinie, 
szczeka szczeniak w Szczuczynie, 
piszczy pszczoła pod Pszczyną, 
świszczy świerszcz pod leszczyną, 
a trzy pliszki i liszka 
taszczą płaszcze w Szypliszkach.

Bzyg
Bzyczy bzyg znad Bzury 
zbzikowane bzdury, 
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy 
i nad Bzurą w bzach bajdurzy, 
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 
bo zbzikował i ma bzika!

„Wierszyki łamiące języki”


