
POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

 

LEKCJA 1 

I. Put the words in the correct order: 

 

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

można | palić? | Czy | tu 

 

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

mam | Tom, | imię | a ty? | na | Cześć, 

 

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

mi | Jestem | poznać. | Miło | Mami. | cię 

 

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

się | Jak | nazywa? | pani 

 

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

polsku | po | się | mówi | Jak | travel 

 

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

się | Anna Stelmach, | Nazywam | a | pan? 

 

7. ………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

rozumiem, | to | znaczy | co | Nie 

 

8. ………………………………………………………………………………………...……………………..……..………. 

gdzie | Przepraszam, | jest | biblioteka ? 

 



9. ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Proszę | tekst | i | przeczytać | napisać | ćwiczenie | proszę 

 

10. ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

pytanie, | co |  znaczy | Mam | to | ulica?        

 

II. Give the correct response: 

 

1. Dobry wieczór - ……………………………… 

2. Dziękuję - …………………………………….. 

3. Na zdrowie - …………………………………. 

4. Proszę powtórzyć ‘dom’ - ………………………….. 

5. Jak się mówi po polsku ‘book’? - …………………………… 

 

EXTRA 

 

Replace the words in italics with the correct word from the box: 

 

mniejsze, kolumny, koloniach, masywnych, porządki, strzeliste, barw, wznosili, ornamentyką, 

uformował się 

 

1. W średniowiecznej Europie ludzie budowali wiele kościołów. 

2. Sklepienia kościołów opierały się na ciężkich i grubych filarach i kolumnach. 

3. Kościoły gotyckie to budowle „wysokie i szczupłe”. 

4. Mury kościołów gotyckich są zredukowane. 

5. Styl gotycki ukształtował się ze stylu romańskiego we Francji. 

6. Malarze impresjoniści używali kolorów zbliżonych do widma słonecznego, czyli zieleni, 

żółci i błękitu. 



7. Częstymi budowlami klasycystycznymi są słupy i łuki triumfalne. 

8. W starożytnej Grecji istniały trzy systemy architektoniczne: dorycki, koryncki i joński. 

9. Świątynie antycznej Grecji różnią się dekoracjami. 

10. Elementy doryckie występowały w Grecji i terytoriach zależnych. 
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