
POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

 

LEKCJA 5 

 

I. What job is it? 

 

1. Mężczyzna, który pracuje w gabinecie dentystycznym - ……………………………. 

2. Mężczyzna, który pracuje w teatrze - ……………………………………… 

3. Kobieta, która pracuje w pubie - ……………………………………………… 

4. Mężczyzna, który już nie pracuje - …………………………………………… 

5. Kobieta, która pracuje w szpitalu - ……………………………………… 

6. Mężczyzna, który pracuje w sklepie - ………………………………………… 

7. Mężczyzna, który pracuje na wsi - ……………………………………………. 

8. Kobieta, która pracuje w sekretariacie - ……………………………………… 

9. Mężczyzna, który pracuje w urzędzie - …………………………………………. 

10. Kobieta, która pisze wiersze - …………………………………………………… 

 

II. Put the words in brackets in the correct form: 

 

1. Angela jest ………………………………………………………………. (wysoka kobieta). 

2. Uwe jest ………………………………………………………………….. (przystojny mężczyzna). 

3. Michał jest …………………………………………….………………… .(małe dziecko). 

4. Tomek jest ………………………………………………………………. (dobry tata). 

5. Aneta jest ………………………………………………………………... (kreatywna nauczycielka). 

6. Jonatan jest ………………………………………………..………..….. (inteligentny student). 

7. Toyota Prius jest ……………………………………………..…….…… (drogie auto). 

8. Tom jest ………………………………………………..…………….….. (wysoki chłopak). 

9. Mami jest ………………………………………………….…………..... (szczupła dziewczyna). 

10. Anna jest ……………………………………………………………….. (zmęczona matka). 

 

 



III.  Rok, lat czy lata? 

42,      40,        14,       64,        33,          1,        51,      22,       17,        104,     101 

 

rok lata lat 

   

   

   

   

   

 

 

IV. Put into the instrumental form: 

 

1. Kasia interesuje się (siatkówka, gra na pianinie, filmy romantyczne i literatura). Nie 

interesuje się (narciarstwo, samochody i biologia). Jest  (Polka). Opiekuje się (kot). 

Jeździ (autobus). Tęskni za (rodzice). 

2. Piotr interesuje się (sport, muzyka, tetr i podróże). Nie interesuje się (malarstwo, 

fizyka, balet). Jest (Polak). Opiekuje się (pies). Jeździ (samochód). Tęskni za (swoja 

dziewczyna). 

3. Milan interesuje się (komputery, psychologia, gotowanie i koszykówka). Nie interesuje 

się (opera, tenis, technika). Jest (Słowak). Opiekuje się (papuga). Jeździ (rower). Tęskni 

za (wakacje). 

4. Marie interesuje się (taniec, muzyka rockowa, rzeźba i architektura). Nie interesuje się 

(piłka nożna, języki obce, historia). Jest (Hiszpanka). Opiekuje się (chomik). Tęskni za 

(swój chłopak). 

 

 



EXTRA 

 

I. Say if the sentences are true or false: 

 

1. Antyk trwał od XIII w. p.n.e. do V w. n.e. 

2. Za koniec antyku uważamy datę urodzenia Chrystusa. 

3. Okres największego rozwoju cywilizacji greckiej to okres klasyczny. 

4. Imperium Rzymskie zostało podzielone na dwie części (zachodnią 

1. i wschodnią) w 390 r. 

5. Podstawą wierzeń starożytnych Greków i Rzymian była mitologia. 

 

II. Choose the correct answer: 

1. Styl romański narodził się w: 

a. XII w.  

b. XI w.  

c. X w. 

2. Styl romański bazował na koncepcjach architektonicznych: 

a. starożytnego Rzymu i wczesnego chrześcijaństwa  

b. starożytnej Grecji i wczesnego chrześcijaństwa  

c. starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu 

3. Kościół w Bagneux to przykład: 

a. stylu romańskiego  

b. stylu gotyckiego  

c. połączenia stylu romańskiego i gotyckiego 

5. Kapitel to: 

a. podstawowy element konstrukcyjny  

b. głowica kolumny  

c. świątynia babilońska 

6. Akroterion to: 

a. dekoracja frontonu  

b. technika malarska  

c. świątynia grecka 
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