PODKAST HELLO POLISH!

BONUS! Dictionary: EN / ES / RU

DIALOG, SŁÓWKA

A1
POZIOM

Kraje, wyspy i półwyspy
– Cześć, co robisz?
– Szukam pomysłów na wakacje. Chcę pojechać za miesiąc na urlop, ale jeszcze
nie wiem, gdzie.
– Może do Francji? To taki piękny kraj! Albo do Włoch?
– Nie chcę jechać do Francji, bo jest drogo. Do Włoch też nie, bo już tam byłam.
Ewentualnie mogę jechać na Sycylię albo na Sardynię.
– Albo na Capri! Urlop na wyspie to świetny pomysł. Ja jadę z chłopakiem
na Kretę.
– A ja nie chcę jechać do Grecji.
– A nie chcesz jechać do Chorwacji, na przykład na Istrię? To naprawdę piękny
półwysep.
– Sama nie wiem. A może lepiej spędzić urlop gdzieś blisko, gdzie jest mniej turystów? Majka i Piotrek jadą na Słowację,
a Iza z Michałem na Węgry.
– To też jest jakiś pomysł. Jest blisko i tanio.
– Ok, na szczęście mam jeszcze trochę czasu i mogę pomyśleć.

Słownictwo:
PL – EN / ES / RU
pomysł – idea / idea / идея
urlop – holidays / vacaciones / отпуск
piękny – beautiful / hermoso, precioso / прекрасный
kraj – country / país / страна
drogo – expensive (adverb) / caro (adverbio) / дорого
ewentualnie – alternatively, or / en último caso / или
wyspa – island / isla / остров
na przykład – for example / por ejemplo / например
naprawdę – really / de verdad / дейтсвительно
półwysep – peninsula / península / полуостров
spędzać (spędzam, spędzasz) / spędzić (spędzę, spędzisz) – to spend / pasar / проводить, провести
tanio – cheap (adverb) / barato (adverbio) / дешево
na szczęście – fortunately / afortunadamente / к счастью
myśleć (myślę, myślisz) / pomyśleć (pomyślę, pomyślisz) – to think / pensar / думать, подумать
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SŁÓWKA, ĆWICZENIA

A1
POZIOM

W dialogu słyszycie różne nazwy geograficzne. Kiedy mówimy, że jedziemy do jakiegoś kraju, zwykle używamy
przyimka do i nazwy tego kraju w dopełniaczu. Posłuchajcie nazw różnych krajów w mianowniku, a potem
konstrukcji z dopełniaczem.
Polska – Jadę do Polski.
Niemcy – Jadę do Niemiec.
Francja – Jadę do Francji.
Czechy – Jadę do Czech.
Szwecja – Jadę do Szwecji.
Grecja – Jedziemy do Grecji.
Hiszpania – Jedziemy do Hiszpanii.
Słowenia – Moja mama jedzie do Słowenii.
Anglia – Jedziemy do Anglii.
Włochy – Kasia i Paweł jadą do Włoch.
Mołdawia – Jedziemy do Mołdawii.
Rosja – Magda i Ania jadą do Rosji.
Portugalia – One jadą do Portugalii.
Stany Zjednoczone – Lecę do Stanów Zjednoczonych. (potocznie można powiedzieć: Lecę do Stanów).
Kanada – Lecę do Kanady.
Meksyk – Lecimy do Meksyku.
Argentyna – Lecimy do Argentyny.
Brazylia – Tomek i Sebastian lecą do Brazylii.
Peru – Lecicie do Peru?
Chiny – Ania leci do Chin.
Japonia – Kamil leci do Japonii.
Indie – On leci do Indii.
Katar – Ona leci do Kataru.
Iran – Justyna leci do Iranu.
Gruzja – Lecimy do Gruzji.
Wietnam – Lecicie do Wietnamu?
Egipt – Lecimy do Egiptu.
Maroko – Prezydent leci do Maroka.
Tunezja – Premier leci do Tunezji.
Australia – Lecą państwo do Australii?
Nowa Zelandia – Profesor leci do Nowej Zelandii.
Uwaga: ta reguła ma wyjątki.
Mówimy, że jedziemy na Słowację, na Węgry, na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę i na Łotwę (na + biernik).
Przyimka na (z biernikiem) używamy też, kiedy mówimy o wyspach i półwyspach, np.:
Lecimy na Maderę / na Kretę / na Kos / na Majorkę / na Ibizę / na Bornholm / na Kamczatkę / na Florydę.
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

A1
POZIOM

Ćwiczenia
1 Proszę napisać, które nazwy geograficzne łączą się z przyimkiem do, a które z przyimkiem na.
Grecji / Kubę / Alaskę / Łotwę / Białoruś / Austrii / Bornholm / Mauritius / Tunezji / Hel / Polski / Litwę / Maderę /
Wyspy Kanaryjskie / Kolumbii / Dominikanę / Haiti / Chin / Korei / Francji / Węgry / Danii / Finlandii / Chorwacji
DO

NA

2 Proszę uzupełnić właściwymi formami czasownika jechać w czasie teraźniejszym.
1.
2.
3.
4.
5.

Za miesiąc (my) .......................................... na urlop do Włoch.
(Oni) .......................................... samochodem.
Dokąd (wy) .......................................... ?
Ewelina .......................................... na wakacje z rodzicami.
Jutro (ja) .......................................... na Węgry.

3 Proszę uzupełnić właściwymi formami czasownika lecieć w czasie teraźniejszym.
1.
2.
3.
4.
5.

Kiedy (wy) .......................................... do Stanów?
(My) .......................................... w piątek na Florydę.
Jestem bardzo zadowolona, bo w weekend .......................................... na Kubę!
Najpierw (on) .......................................... do Meksyku, a potem do Peru.
Moi sąsiedzi .......................................... na urlop do Egiptu.
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Kraje, wyspy i półwyspy
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 DO: Grecji, Austrii, Tunezji, Polski, Kolumbii, Chin, Korei, Francji, Danii, Finlandii, Chorwacji
NA: Kubę, Alaskę, Łotwę, Białoruś, Bornholm, Mauritius, Hel, Litwę, Maderę, Wyspy Kanaryjskie, Dominikanę, Haiti,

Węgry
2 1. jedziemy, 2. jadą, 3. jedziecie, 4. jedzie, 5. jadę
3 1. lecicie, 2. lecimy, 3. lecę, 4. leci, 5. lecą
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