
POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

 

LEKCJA 6 

 

I. Complete the dialogue: 

 

- Dzień dobry, czy jest  G_ _ _ _ _ Wyborcza? 

- Nie _ _ . Jest  Dziennik. 

- Dobrze, to _ _ _ _ _ _ Dziennik, mapę Lublina, gumę do żucia i bilet ulgowy. 

- Proszę bardzo, coś jeszcze? 

- Tak, ile kosztuje ten magazyn? 

-  3 _ _ _ _ _ 50 _ _ _ _ _ _ . 

- To poproszę.  A czy jest czarny długopis? 

- Tak, _ _ _ _ . Czy to _ _ _ _ _ _ _ _? 

- Tak, _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

II. Complete the questions: 

 

1. ….........................to jest? To jest mój nauczyciel. 

2. …........................ on jest? On jest z Portugalii. 

3. …........................ on mieszka? Mieszka w Lizbonie. 

4. …......................... ma lat? Ma 43 lata. 

5. …........................ on jest? Jest wysoki i szczupły. 

6. …........................ zna język? Zna język angielski. 

7. ……………………lubi robić? Lubi podróżować. 

8. …………………... się interesuje? Interesuje się kinem. 

9. …………………… się opiekuje? Opiekuje się swoimi dziećmi. 

10. …………………..kocha? Kocha swoją żonę. 



III. Put the words into the accusative: 

 

1. Oglądam: 

telewizja, film, zdjęcia, sztuka teatralna 

2. Lubię: 

moja koleżanka, starszy brat, babcia, młodsza siostra 

3. Mam: 

czarny kot, duży pies, mieszkanie, czas 

4. Na śniadanie jem: 

jajecznica, dżem, chleb z masłem, kiełbasa 

5. Rano piję: 

kawa z mlekiem, herbata, mleko, sok pomarańczowy 

6. Czytam: 

gazeta, czasopismo, interesująca książka, wiadomości 

7. Gotuję: 

obiad, zupa, makaron, mięso 

8. Piszę: 

list, książka, ćwiczenie, praca domowa 

9. Proszę o: 

rachunek, kurczak z frytkami, kawa, ciastko 

10. Czekam na: 

kolega, profesor, mama, przyjaciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRA 

 

Sztuka romańska 

 

Cechy charakterystyczne architektury romańskiej:    

 grube mury,  

 sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) 

 proste formy, 

 kamień jako podstawowy materiał budowlany 

 mało dekoracji, w kościołach jedynie rzeźby lub płaskorzeźby,  

 budowle ciężkie, masywne,               Kolegiata w Kruszwicy 

 okna małe, wąskie, położone wysoko, zakończone łukiem. 

 

Sztuka gotycka 

 

Cechy charakterystyczne sztuki gotyckiej: 

 strzelistość i smukłość budowli, 

 zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli, 

 cegła i kamień jako podstawowy materiał budowlany, 

 wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo – żebrowe, 

 duże okna i portale zdobione witrażami. 

 

    Katedra w Toledo w Hiszpanii 

 

 

 

 



On the basis of the above texts, write the characteristic, opposite features of Gothic and 

Romanesque architecture: 

Architektura gotycka Architektura romańska 

kamień i cegła jako główny materiał budowlany kamień jako główny materiał budowlany 
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