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11
11  W podróży

1   Ordnen Sie zu.

1. czekać na ............................................................................................. .
2. czytać ............................................................................................. .
3. kupować bilet tam i z powrotem na ............................................................................................. .
4. latać ............................................................................................. .
5. jeździć w zimie na ............................................................................................. .
6. skręcić w prawo na ............................................................................................. .

2   Ergänzen Sie die Präpositionen.

1. v Przepraszam, .................... Bielska, dobrze jedziemy?
t Tak, musi pani .................... pierwszym skrzyżowaniu skręcić ....................

lewo i potem cały czas .................... kierunku .................... Cieszyn.

2. v Ile kilometrów .................... godzinę można tu jechać?
t 80.

3. v Czy ty dbasz .................... nasze środowisko?
t Oczywiście. Codziennie korzystam .................... komunikacji miejskiej.

4. v Czy wszystko .................... porządku?
t Nie, mam problemy .................... akumulatorem.

5. v .................... której godzinie odjeżdża pociąg .................... Zwardonia?
t Ten pociąg odjeżdża .................... 10 minut .................... peronu drugiego.

3   Wählen Sie die jeweils passende Verbform aus. 

Mariola chce dzisiaj .......................................... uroczystą kolację dla gości z Berlina. Najpierw musi

.......................................... na zakupy i .......................................... coś dobrego do jedzenia, szampan, wodę mineralną i
piwo. Potem musi .......................................... barszcz i pierogi z kapustą. Koleżanka Marioli, Julia, pomoże jej

.......................................... mieszkanie. Mariola właśnie .......................................... listę, co musi zrobić:
• zakupy
• sprzątanie
• gotowanie
• .......................................... przepisu * na szarlotkę

przystanku tramwajowym

0 narty  0 samolot  0 dworzec kolejowy  0
0 przystanek tramwajowy  0 drugie skrzyżowanie  0 rozkład jazdy  0

0 poszukać/szukać  0 ugotować/gotować  0 posprzątać/sprzątać  0
0 pójść/ iść  0 zrobić/robić  0 napisać/pisać  0 kupić/kupować  0

*przepis = Kochrezept
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waagerecht:
1. Jurek: „Pracuję w biurze podróży“.
2. Waldek jest na urlopie.
3. Ania chce spędzić wakacje w górach.
4. Moja żona i ja zawsze mamy dużo czasu.
5. W jaskini nie ma smoka.
6. Zosia pracuje w Sukiennicach.

senkrecht:
A. Czy on ją naprawdę kocha?
B. Wanda i Dorota są na Starym Mieście.
C. Jan: „Na wakacjach mogę spać do południa“.
D. Ola i Jasiu: „Musimy zwiedzić jeszcze
Muzeum Morskie“.
E. Mieszkam w tym hotelu.
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12  Nareszcie wakacje!

1   Ordnen Sie zu.

1. Co można zwiedzać na wakacjach?

........................................................., ........................................................., .........................................................

2. Co można robić w lesie?

......................................................................................., ......................................................................................., 

......................................................................................., .......................................................................................

2   Franek fragt den Reiseleiter pan Jarosław. Formulieren Sie die Fragen.

1. Franek: ................................. (zbudować) ....................................................................... Wawel?
Pan Jarosław: Zygmunt Stary.

2. Franek: ................................. (żyć) ....................................................................... straszny smok?
Pan Jarosław: W jaskini obok zamku.

3. Franek: ................................. (zabić) ....................................................................... smoka?
Pan Jarosław: Biedny szewc.

4. Franek: ....................... ....................... mieszkańcy Krakowa (budować) .......................................................................

Kościół Mariacki?
Pan Jarosław: Od XIV do XVI wieku.

3   Kreuzworträtsel. Setzen Sie die unterstrichenen Verben in die Vergangenheit. 

0 zbierać grzyby  0 obserwować dzikie zwięrzeta  0 muzea  0
0 wędrować   0 stare kościoły  0 zamki  0 słuchać ptaków  0
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11  W podróży

1

2. rozkład jazdy, 3. dworcu kolejowym,
4. samolotem, 5. nartach, 6. drugim skrzyżowaniu

2

1. do - na - w - w - na, 2. na, 3. - o - z, 4. w - z,
5. O - do - za - z

3 

Mariola chce dzisiaj zrobić uroczystą kolację dla
gości z Berlina. Najpierw musi pójść/ iść na 
zakupy i kupić coś dobrego do jedzenia, szampan,
wodę mineralną i piwo. Potem musi ugotować
barszcz i pierogi z kapustą. Koleżanka Marioli,
Julia, pomoże jej posprzątać mieszkanie. Mariola
właśnie pisze listę, co musi zrobić:
• zakupy
• sprzątanie
• gotowanie
• poszukać przepisu na szarlotkę

12  Nareszcie wakacje!

1

1. muzea, stare kościoły, zamki 2. zbierać grzyby,
obserwować dzikie zwięrzeta, wędrować, słuchać
ptaków

2

1. Kto zbudował Wawel? 2. Gdzie żył straszny
smok? 3. Kto zabił smoka? 4. Jak długo miesz-
kańcy Krakowa budowali Kościół Mariacki? 

3

waagerecht: 1. pracowałem, 2. był, 3. chciała, 
4. mieliśmy, 5. było, 6. pracowała
senkrecht: A. kochał, B. były, C. mogłem, 
D. musieliśmy, E. mieszkałem/mieszkałam

Lösungen


