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Moje plany na ten tydzień
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Cześć Ewa! Co jutro robisz? Może pójdziemy na kawę po południu?
Hej! Jutro jest poniedziałek, nie mogę. Tego dnia mam zawsze dużo pracy.
To może wtorek? Jesteś wolna?
We wtorek też nie mogę, bo idę do teatru z koleżanką z pracy.
A środa? Nie mam planów. Kończę o 5 (piątej). Co ty na to?
Niestety ja nie mogę w środę. Mam wizytę u lekarza, a potem muszę
pojechać do rodziców. A co robisz w czwartek?
W czwartek po południu idę na basen. Po basenie zwykle jestem
zmęczona i wracam do domu. Wolę spotkać się w piątek albo w sobotę,
jeżeli masz wtedy czas.
Pasuje mi sobota, bo w piątek idę z siostrą na zakupy. Chcę kupić sukienkę. Na sobotę nie mam planów.
Super. To może o 11 (jedenastej)?
Ok. Do zobaczenia w sobotę, pa!
Pa.

Teraz posłuchajcie opowiadania o planach Ewy.
W poniedziałek Ewa nie może spotkać się z koleżanką, bo ma dużo pracy. We wtorek podobnie, bo idzie do teatru.
Na środę nie ma planów, ale wtedy jej koleżanka jest zajęta – ma wizytę u lekarza, a potem musi pojechać do rodziców.
W czwartek Ewa idzie na basen. Po basenie wraca prosto do domu, bo jest zmęczona. Woli spotkać się w piątek, ale
wtedy jej koleżanka znowu nie może, bo idzie z siostrą na zakupy. Dziewczyny decydują się wreszcie na spotkanie
w sobotę.
Powtórzymy jeszcze dni tygodnia po polsku:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela (mianownik).
Na pytanie: „Kiedy?” odpowiadamy:
w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę (w + biernik).

Słownictwo:
PL – EN / ES / RU
iść / pójść na kawę – have coffee / ir a tomar un café / сходить выпить кофе
początek – beginning / inicio, comienzo / начало
mieć dużo pracy – to have a lot of work / tener mucho trabajo / иметь много работы
wolny – free / libre / своден, свободный
kończyć (kończę, kończysz) / skończyć – to finish / teminar, acabar / заканчивать, закончить
Co ty na to? – How about that? / ¿Qué te parece? / ты как?
niestety – unfortunately / desgraciadamente / к сожалению
www.hellopolish.pl

PODKAST HELLO POLISH!

BONUS! Dictionary: EN / ES / RU

SŁÓWKA, ĆWICZENIA

A1
POZIOM

mieć wizytę u lekarza – to have an appoinment at the doctor’s / tener una visita médica / иметь приём у врача
zmęczony – tired / cansado / усталый
jeżeli – if / si / если
pasuje mi – it sounds fine for me / me suena bien / это мне подходит
sukienka – dress / vestido / платье

Ćwiczenia
1 Proszę połączyć fragmenty zdań.
1.
2.
3.
4.
5.

W środę mam…			
Niestety w piątek…			
Masz już plany…			
Wolę spotkać się… 			
Po basenie wracam…			

a) …na sobotę?
b) …wizytę u lekarza.
c) …do domu.
d) …w piątek.
e) …nie mogę.

2 Proszę uzupełnić właściwymi formami czasowników w czasie teraźniejszym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jutro (ja – być) .......................................... zajęta.
(My – móc) .......................................... pójść na balet albo na koncert.
We wtorek (ona – mieć) .......................................... wizytę u lekarza.
(Ty – woleć) .......................................... kawę czy herbatę?
Kiedy (wy – iść) .......................................... na zakupy?
(Ja – musieć) .......................................... kupić chleb i wodę.
W weekend (my – chcieć) .......................................... odpocząć.
O której (ty – kończyć) .......................................... jutro zajęcia?
Dziewczyny (spotykać się) .......................................... w południe w kawiarni.
Zwykle (on – wracać) .......................................... do domu o 6 (szóstej).

3 Proszę uzupełnić właściwymi przyimkami.
1.
2.
3.
4.
5.

Nie mam żadnych planów .......... weekend.
Dziś jedziemy .......... rodziców.
.......... tym tygodniu mamy dużo pracy.
Idziemy jutro .......... zakupy?
Mam spotkanie z kolegą .......... pracy.
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Moje plany na ten tydzień
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. b, 2. e, 3. a, 4. d, 5. c
2 1. jestem, 2. Możemy, 3. ma, 4. Wolisz, 5. idziecie, 6. Muszę, 7. chcemy, 8. kończysz, 9. spotykają się, 10. wraca
3 1. na, 2. do, 3. W, 4. na, 5. z/w/po
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