
60 sześćdziesiąt

1 W wolnym czasie lubię...
a Proszę dopasować wyrazy do obrazków.

jeździć na rowerze | słuchać muzyki | gotować | oglądać telewizję | podróżować
grać na jakimś instrumencie muzycznym | surfować po Internecie | robić zakupy
pracować w ogródku | grać w piłkę nożną | czytać książki | spać | biegać

b Proszę napisać, co Pan / Pani chętnie robi i czego Pan / Pani nie lubi robić.
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c Proszę znaleźć kogoś w grupie, kto…

• interesuje się muzyką rozrywkową
• gra na pianinie
• umie jeździć na łyżworolkach
•  uprawia sport, np. koszykówkę, aerobik, tenis
• chodzi na koncerty na wolnym powietrzu
• gra w szachy
• wędruje po górach

• chętnie gotuje
• gra na gitarze
• często chodzi do kina
• interesuje się muzyką poważną
• lubi chodzić z psem na spacer
• chętnie uczy się języków obcych
...

§a  Umie Pan / Pani grać na pianinie?
§b  ...

2 Jak Polacy spędzają wolny czas?
a Proszę przeczytać tekst.

b Proszę zaznaczyć prawidłowe stwierdzenia.

TAK NIE BRAK INFORMACJI
1. Polacy lubią oglądać telewizję. [] [] [] 
2. Polacy nie uprawiają żadnego sportu. [] [] [] 
3.  Najpopularniejszą dyscypliną sportową 

w Polsce jest tenis. [] [] [] 
4. Wszystkie dzieci uczą się języków obcych. [] [] [] 
5. Polacy lubią podróżować. [] [] [] 
6. W Polsce nikt nie jeździ na rolkach. [] [] [] 
7.  Koncerty muzyki poważnej cieszą się 

coraz większą popularnością. [] [] [] 



na + Lok.

w + Akk.

z + Instr.

1–3 →

4, 5 →

6 →

wszyscy Polacy

wszystkie dzieci

wszystko

„Aktywności pozazawodowe Polaków”

Według najnowszych badań prawie wszyscy 
Polacy spędzają wolny czas w sposób tradycyjny, 
z rodziną albo przed telewizorem. Młodzież 
interesuje się muzyką, chętnie chodzi do kina, 
do dyskoteki albo na koncerty. Niektórzy 
uprawiają sport. 
Najpopularniejszą dyscypliną sportową jest 
piłka nożna. Nowe rodzaje sportów, takie jak 
na przykład jazda na łyżworolkach czy kolarstwo górskie, znajdują coraz więcej 
zwolenników. Bardzo popularne, szczególnie wśród młodzieży, są koncerty na 
wolnym powietrzu oraz przeróżne jarmarki i rycerskie turnieje organizowane w 
pięknych, nastrojowych plenerach. Coraz więcej Polaków lubi podróżować po 
świecie i dlatego kursy języków obcych cieszą się dużym zainteresowaniem.
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c Wszyscy, wszystkie albo wszystko? Proszę uzupełnić tekst.

Alicja interesuje się polską muzyką rockową. Tak jak  jej 
koleżanki i  koledzy, Ala zna  piosenki 
ulubionych zespołów rockowych na pamięć. Chodzi też, jeżeli to możliwe, na 

 koncerty muzyki rockowej. Właśnie wczoraj była na koncercie 
na wolnym powietrzu.  było wspaniałe, muzyka i atmosfera, 
ale najbardziej podobało jej się to, że  śpiewali i tańczyli 
razem w takt muzyki.

d „Czy jesteś aktywny?“ Proszę przeczytać tekst.

 „Czy jesteś aktywny?“

Marian Sowa, 
25 lat, student

Florian Czekała, 
74 lata, rencista

Hanna Ziomek, 
41 lat, nauczycielka

Oczywiście, że staram się 
być aktywny. Codziennie 
rano biegam pół godziny. 
Poza tym raz w tygodniu 
chodzę na trening siatkówki. 
Sport jest dla mnie bardzo 
ważny, ale nie mam czasu 
na inne zajęcia. Nie 
interesuję się na przykład 
żadną muzyką i nie czytam 
żadnych książek.

Na sport jestem chyba już 
za stary, a szkoda. Nie znam 
nikogo w moim wieku, kto 
uprawia aktywnie jakiś 
sport. Za to chodzę 
regularnie do teatru, mam 
nawet abonament. Właściwie 
z nikim nie mam bliskich 
kontaktów i oprócz teatru 
niczym się nie interesuję. 
Ach, oczywiście codziennie 
chodzę na spacery z moim 
pieskiem Reksem i poza tym 
lubię jeszcze rozwiązywać 
krzyżówki.

Niestety nie uprawiam 
żadnego sportu, bo po 
prostu nie mam na to czasu. 
Pracuję zawodowo i mam 
troje dzieci. Nawet nie 
interesuję się żadnym 
sportem, wolę iść do kina 
na dobry fi lm albo do 
fi lharmonii na koncert.

 Proszę porównać wypowiedzi. 

§a  Marian nic nie czyta, ale...
§b  ...

a rodzina

e dziecko



7–10 →

Nom. nikt nic

Gen. nikogo niczego

Dat. nikomu niczemu

Akk. nikogo nic

Instr. nikim niczym
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e Jak spędzają wolny czas Polacy, a jak Niemcy? Proszę porozmawiać na ten temat.

§a  Niemcy spędzają więcej / mniej czasu... §b  Chyba Pan / Pani ma rację, ale...
§a  Polacy chyba częściej... §b  Zgadzam się...
§a  Niemcy więcej...  §b  Nie, Pan / Pani nie ma racji. Ja myślę, że...
§a  Najbardziej popularnym sportem w...

3 Idziemy do opery

a Proszę wysłuchać scenki i odpowiedzieć na pytania.

1. Do kogo zadzwonił Wiesiek?
2. Czy Wieśkowi podoba się wieczorowa suknia Edyty?
3. Na jaką operę Wiesiek ma bilety?
4. Dlaczego Tomek nie może iść do teatru?

b Co ona ma zrobić? Proszę utworzyć zdania.

 Ona ma kupić 
 

 
 

 
 



20 

11–13 →

Vokativ

Edytka Edytko!

Wiesiek u!

14 →

S T R A S Z N Y  D W Ó R

17. 02. 2016 godz.rozp. 19:00

<NB – 150578 NS – 56998 >
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Kabaret 
 „Bagatelka“ 

Spektakle w każdą sobotę 
i niedzielę o 19:00

c Pan / Pani ma niespodziankę dla kolegi / koleżanki z kursu. 
Proszę przeczytać i potem odegrać scenkę zmieniając przy tym zaznaczone elementy.

§a  Wiesz Astrid, mam na dzisiaj dwa bilety na operetkę. Masz ochotę?
§b  Chętnie, ale jaka to operetka i o której godzinie?
§a  „Wesoła wdówka“ Lehara w Teatrze Nowym o...

§f  jutro | §f  niedzielę | §f  wtorek wieczorem | §f  ...

§f  do kina | §f  do teatru | §f  do cyrku | §f  na balet | §f  na koncert | §f  ...

§f  „Tango“ Mrożka | §f  „Zbrodnia i kara“ Dostojewskiego
§f  „Cyrulik sewilski“, „Straszny Dwór“ | §f  ...

4 Co? Gdzie? Kiedy?
a Proszę przeczytać ogłoszenia.



Filharmonia Śląska

Koncert Jubileuszowy – dyryguje Mieczysław 

Wójcik. W programie utwory Krzysztofa 

Pendereckiego, Wojciecha Kilara i Henryka 

Mikołaja Góreckiego.

05. 09. niedziela, godz. 20:00.

    kursy kondycyjne

Kino „Panorama”

godz. 15.00 ”MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ” 85‘/USA / DISNEY
godz. 16.30 ”WŁADCA PIERŚCIENI. POWRÓT KRÓLA” 218‘/USA
godz. 20.30 ”WARSZAWA” 104‘/POL

Teatr rozrywki „Eurydyka“ repertuar – wrzesień
2. 09. czwartek Skrzypek na dachu – Premiera 18:004. 09. sobota Skrzypek na dachu 20:005. 09. niedziela Pan Łatka i jego kotek – Widowisko dla dzieci 11:005. 09. niedziela Skrzypek na dachu 20:009. 09. czwartek Tramwaj zwany pożądaniem 18:0011. 09. sobota Wesele 20:00

Zoo we Wrocławiu
Otwarte codziennie od 9:00 do 18:00.
Zniżki dla dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz dla studentów.
Wszystkie nasze zwierzęta czekają na ciebie!
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b Co komu odpowiada? Proszę dopasować propozycje z ogłoszeń do osób.

• Elżbieta chce schudnąć.
• Mirek jest fanem niebezpiecznego męskiego sportu.
• Marzena ma troje dzieci.
• Irek jest zestresowany i ciągle zmęczony.
• Alicja lubi współczesną muzykę poważną.
• Arkadiusz interesuje się literaturą amerykańską.
• Torsten studiuje filologię polską.

c Proszę umówić się na wspólny wieczór w…

5 Wieś czy miasto?
a Proszę opisać obrazki.

b Audycja radiowa. Słuchacze wypowiadają swoje opinie na temat życia na wsi.  
Który obrazek pasuje do której wypowiedzi? Proszę wysłuchać wypowiedzi i  
dopasować osoby do obrazków z 5a.





21 

Obrazek 1

Obrazek 2
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c Sobie, swoim, swoimi, swojego, swoją (2x). Proszę uzupełnić tekst.

Dziadek Antoni mieszka ze  córką na wsi. Wolny czas lubi spędzać 
w ogrodzie ze  zwierzętami. Ma kilka gęsi, dwa koty, psa, cztery 
króliki i dużo kur. Wczoraj kupił  nawet dwie kozy. Ze wszystkich 
zwierząt pan Antoni najbardziej kocha  psa, Burka. Czasem pana 
Antoniego odwiedza rodzina. Wtedy dziadek bawi się ze  wnukiem 
Kazikiem, a ze  wnuczką Olą gra w karty.

d Proszę wysłuchać jeszcze raz opinii słuchaczy z 5b i zaznaczyć, które stwierdzenia są 
prawdziwe, a które nie.

TAK NIE
1. Pani Kretek przeprowadziła się na wieś dwa lata temu. [] [] 
2. Pani Kretek zajmuje się gospodarstwem razem ze swoją siostrą. [] [] 
3. Żona pana Jakuba była niezadowolona z życia na wsi. [] [] 
4. Pan Jakub kupił sobie nowy telewizor. [] [] 

e Proszę zrobić zestawienie statystyczne: formy spędzania wolnego czasu na wsi i w mieście. 
Proszę porozmawiać na ten temat.

§a  Jak Pan / Pani spędza wolny czas?

Imię  Na wsi  W mieście
Tina   lubi spacerować po lesie  
Karl   chętnie zwiedza muzea

  
  

§a  Najwięcej osób lubi spędzać...

(ja sobie...

(ty sobie...

on sobie...

swój

Gen. on nie lubi swojego zawodu

Dat.

Akk. on lubi swój dom

Instr. on mieszka ze swoim bratem

Lok. on mieszka w swoim domu

15, 16 →
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1

Für Liebhaber klassischer Musik gibt es 
in Polen viele Festivals wie das Mozart-
Festival in Warschau, das Ludwig van 
Beethoven-Osterfestival oder das Musik-

vollem Ambiente in einem alten Schloss 

Die neueste zeitgenössische Musik aus 
aller Welt wird während des so genannten 
Warschauer Herbstes  
präsentiert. So kommen im September 
viele Komponisten in die polnische Haupt-
stadt, um ihre neuesten Werke vorzu-
stellen. Der bekannteste polnische Ver-
treter ist Krzysztof Penderecki, dessen 
avantgardis tische Kompositionen mittler-
weile weltbekannt sind.
Auch die Freunde der Jazzmusik kommen 

 
in Warschau das Festival Jazz Jamboree 
statt.

Alle fünf Jahre wird in Warschau der Inter-
nationale Chopin-Klavierwettbewerb Konkurs 
Chopinowski mit über 100 Teilnehmern aus 
etwa 30 Ländern veranstaltet. Außerdem sind 
Chopins Kompositionen das ganze Jahr hin-
durch auf zahlreichen Konzerten zu hören, 

im  unter freiem Himmel, 
wo die Leidenschaft und Eleganz seiner Musik 
die Zuhörer immer aufs Neue fasziniert.

Junge Polen verbringen ihre Freizeit gern in 
Studentenclubs. Pod Jaszczurami in Krakau ist 
einer der berühmtesten. Bei guter Musik und 

lungen aller Art bewundern 

imprezy sportowe 11 %
 Sportveranstaltungen
słuchanie muzyki 14 %
 Musik hören
kawiarnia, restauracja, 
dyskoteka 10 %
 Café, Restaurant, Disco 
prace domowe 28 %
 Arbeit im Haushalt
wysypianie się 22 %
 Ausschlafen 
spotkania ze znajomymi 21 %
 Bekannte treffen
czas z rodziną 36 %
 Zeit mit der Familie 
 verbringen 
telewizja  52 %
 Fernsehen
książki  18 %
 Bücher 

2
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  Blog: Wolny czas z moją rodziną

 Jak można spędzać wolny czas z rodziną? Proszę podać kilka propozycji.

§a Moje dzieci lubią chodzić na wycieczki w góry albo...
§b Kiedy dzieci są małe, to można pójść do ZOO albo do...
§c Trudno mi powiedzieć coś na ten temat, bo...
§d Kiedy pada deszcz, to...
§e Kiedy jest ładna pogoda, to można pójść na basen albo na lody...

Polen erlesen

68 sześćdziesiąt osiem
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Martyna 30. 09. 2016

Wolny czas z moją rodziną

 

 

 

 

 

 

Czekam na Wasze dalsze propozycje.

mama

Super propozycje, 
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1 Der Vokativ
Der Vokativ wird benutzt, um Personen anzusprechen oder zu rufen. Dieser Fall kann besonders  
in der Umgangssprache oft durch den Nominativ ersetzt werden.

m f n

Nominativ Sg. Janek kolega Bogdan Maria pani Basia noc dziecko

Vokativ Sg. Janku kolego Bogdanie Mario pani Basiu nocy dziecko

Alle Substantive haben im Vokativ Plural die gleiche Endung wie im Nominativ Plural.
Alle Adjektive und Pronomen (außer Personalpronomen) haben im Vokativ die gleichen Endungen 
wie im Nominativ.

2 Die mehrfache Verneinung
Im Polnischen wird oft doppelt oder sogar mehrfach verneint -> Jurek tu nie mieszka.  
Nikt tu nie mieszka. Nikt tu nigdy nie mieszkał. Żaden człowiek tu nigdy nie mieszkał.

nigdy nie -> On nigdy nie pracuje w soboty.

nigdzie nirgends -> Nigdzie nie ma wolnego miejsca.

nikt niemand -> Nikt tu nie mieszka.

nic nichts -> Nic nie wiem.

keiner, keine, keines -> 

Die Negation żaden steht vor dem Substantiv, das verneint wird. Sie wird wie das Possessivpronomen 
dekliniert.
Die Pronomen nikt und nic werden ähnlich wie kto und co dekliniert.

3 Das reflexive Possessivpronomen swój, swoja, swoje, swoi
Das Pronomen swój wird sehr häufig statt mój, twój, nasz, wasz gebraucht, nämlich wenn das Subjekt 
als ‚Besitzer‘ betont werden soll. Es wird wie das Possessivpronomen mój dekliniert.
-> Powiedz mi coś o swojej rodzinie. Erzähl’ mir etwas über deine Familie.
-> Mariola jedzie ze swoim chłopakiem do Polski. Mariola fährt mit ihrem Freund nach Polen.

4 Die Pronomen wszyscy, wszystkie, wszystko
Diese Pronomen werden wie Adjektive dekliniert.
„Alle“ hat im Polnischen zwei Entsprechungen: wszyscy für die Personalform  
und wszystkie für die Sachform.
-> Wszyscy panowie.
-> Wszystkie panie. Wszystkie kwiaty.

Wszystko alles ist die Form für Neutrum.
-> Wszystko w porządku. Masz wszystko? Wszystkiego jest za dużo.

7.7 ⚙

4.3 ⚙

4.6 ⚙
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