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1.1 Lekcja główna

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 dziewczynka
chłopiec
chłopiec
dziewczynka

03 Dziewczynka je.
Dziewczynka pije.
Chłopiec je.
Chłopiec pije.

04 dziewczynka
chłopiec

05 Dziewczynka pije.
Chłopiec pije.
Dziewczynka je.
Chłopiec je.

06 kobieta
mężczyzna
kobieta
mężczyzna

07 kobieta
mężczyzna

08 Kobieta pije.
Mężczyzna je.
Kobieta je.
Mężczyzna pije.

09 Mężczyzna je.
Kobieta je.
Dziewczynka je.
Chłopiec je.

10 Mężczyzna je.
Dziewczynka pije.
Mężczyzna pije.
Dziewczynka je.

11 Dziewczynka biegnie.
Chłopiec biegnie.
Mężczyzna biegnie.
Kobieta biegnie.

12 Dziewczynka czyta.
Chłopiec czyta.
Mężczyzna czyta.
Kobieta czyta.

13 Kobieta biegnie.
Kobieta czyta.
Kobieta pije.
Kobieta je.

14 Chłopiec biegnie.
Chłopiec je.
Chłopiec pije.
Chłopiec czyta.

15 Dziewczynka pije.
Dziewczynki piją.
Chłopiec je.
Chłopcy jedzą.

16 Mężczyzna pije.
Mężczyźni piją.
Dziewczynka biegnie.
Dziewczynki biegną.

17 Kobieta je.
Kobiety jedzą.
Chłopiec czyta.
Chłopcy czytają.

18 Mężczyźni czytają.
Kobiety czytają.
Mężczyźni biegną.
Kobiety biegną.

19 Dziewczynka czyta.
Kobiety czytają.
Kobieta czyta.
Dziewczynki czytają.

20 chłopcy
dziewczynki
mężczyźni
kobiety
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1.1 Ciąg dalszy

21 Chłopcy jedzą.
Dziewczynki biegną.
Kobiety piją.
Mężczyźni czytają.

22 On biegnie.
On je.
Ona pije.
Ona czyta.

23 On biegnie.
Ona pije.
One jedzą.
Oni czytają.

24 On biegnie.
Ona biegnie.
One biegną.

25 On gotuje.
Ona gotuje.
Oni gotują.

26 Chłopcy płyną.
Dziewczynka płynie.
Mężczyzna płynie.
Kobiety płyną.

27 Mężczyzna gotuje.
Mężczyźni gotują.
Mężczyzna je.
Mężczyźni jedzą.

28 Kobieta biegnie.
Kobieta płynie.
Kobiety biegną.
Kobiety płyną.

29 On płynie.
On biegnie.
On gotuje.
On je.

30 Ona pisze.
On pisze.
Oni piszą.

31 Oni jedzą.
One gotują.
Oni płyną.
One piszą.
Oni czytają.
Oni biegną.

32 Dziewczynki czytają.
Dziewczynka czyta.
Dziewczynki piszą.
Dziewczynka pisze.

33 Ona czyta.
On pije.
Ona pisze.
On je.

34 Ona pije.
Ona je.
On pije.
On je.

35 Do widzenia!
Do widzenia!
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1.2 Lekcja główna

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 kanapka
kanapka
kanapka
jajko
jajko
jabłko

03 chleb
chleb
chleb
kawa
kawa
mleko

04 kanapka
jajko
jabłko
chleb
kawa
mleko

05 dziewczynka i kobieta
chłopiec i mężczyzna
kanapka i mleko

06 mężczyzna i kobieta
ryż i jabłko
chleb i woda

07 Chłopiec pije mleko.
Kobieta pije kawę.
Chłopiec i mężczyzna piją wodę.
Dziewczynka je chleb.
Mężczyzna je jajko.
Mężczyzna i kobieta jedzą ryż.

08 Ona je jabłko.
On je ryż.
Oni jedzą jajka.
Oni jedzą kanapki.

09 Oni jedzą jajka.
Oni jedzą kanapki.
On je ryż.
Ona pije wodę.

10 pies
pies
pies
kot
kot
koń

11 samochód
samochód
samochód
gazeta
gazeta
rower

12 pies
kot
koń
samochód
gazeta
rower

13 Mężczyzna prowadzi samochód.
Kobieta prowadzi samochód.
Chłopiec idzie.
Dziewczynka idzie.

14 Mężczyzna biegnie.
Kobieta idzie.
Dziewczynka biegnie.
Chłopiec idzie.

15 Oni pływają.
Oni płyną.
Oni biegają.
Oni biegną.
Oni chodzą.
Oni idą.

16 Oni pływają.
Oni płyną.
Dzieci biegają.
Kobiety biegną.
Oni chodzą.
Dziewczynki idą.
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1.2 Ciąg dalszy

17 Oni jedzą jabłka.
On prowadzi samochód.
Oni czytają gazetę.
Ona czyta książkę.

18 On ma kota.
Ona ma psa.
One mają konia.

19 On ma samochód.
Ona ma kanapki.
Oni mają gazetę.

20 On ma książki.
Ona ma rybę.
Oni mają długopisy.

21 książka
długopis
ryba

22 On śpi.
Ona śpi.
Oni śpią.

23 Ryba płynie.
Kot śpi.
Pies je.
Koń biegnie.

24 Oni płyną.
Oni czytają.
Oni idą.
One śpią.

25 Dzieci piją.
Mężczyźni i kobiety jedzą.
Dzieci płyną.
Mężczyźni i kobiety biegną.

26 Dziecko biegnie.
Dzieci biegną.
Mężczyzna czyta.
Mężczyźni i kobieta czytają.
Kobieta śpi.

27 Mężczyzna prowadzi samochód.
Chłopiec nie prowadzi samochodu.
Kobieta prowadzi samochód.
Dziewczynka nie prowadzi samochodu.

28 Mężczyzna i kobiety gotują.
Mężczyzna i kobiety nie gotują.
Dzieci piszą.
Dzieci nie piszą.
Kobieta prowadzi samochód.
Kobieta nie prowadzi samochodu.

29 Oni pływają.
Oni nie pływają.
On śpi.
On nie śpi.

30 Oni nie gotują. Oni jedzą.
Oni gotują. Oni nie jedzą.
On nie idzie. On biegnie.
On idzie. On nie biegnie.

31 Kobiety mają ryż.
Kobiety nie mają ryżu.
Chłopiec ma długopis.
Chłopiec nie ma długopisu.

32 Chłopiec ma mleko.
Chłopiec nie ma mleka.
Dziewczynki mają rowery.
Dziewczynki nie mają rowerów.

33 Pies biegnie.
Pies nie biegnie.
Chłopcy mają wodę.
Chłopcy nie mają wody.

34 Co to jest?
To jest jabłko.
Co to jest?
To jest gazeta.

35 Co to jest?
To jest kot.
Co to jest?
To jest rower.



5

36 Co to jest?
To jest jajko.
Co to jest?
To jest długopis.
Co to jest?
To jest ryba.
Co to jest?
To jest ryż.

37 Czy on śpi?
Tak. On śpi.
Czy ona śpi?
Nie. Ona nie śpi.

38 Czy pies płynie?
Tak.
Czy koń płynie?
Nie.

39 Czy ona czyta gazetę?
Nie.
Czy ona czyta książkę?
Tak.

40 Czy on je jabłko?
Nie.
Czy on je jabłko?
Tak.

41 Do widzenia!
Do widzenia!

1.3 Lekcja główna

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 biały
biały
biały
czarny
czarny
czerwony

03 niebieski
niebieski
niebieski
zielony
zielony
żółty

04 niebieski
biały
zielony
czarny
czerwony
żółty

05 Jajka są czerwone.
Rowery są czerwone.
Jabłka są zielone.
Długopisy są zielone.
Samochody są białe.
Rowery są białe.

06 Jajko jest niebieskie.
Jajka są niebieskie.
Rower jest żółty.
Rowery są żółte.
Samochód jest czarny.
Samochody są czarne.
Piłka jest czerwona.
Piłki są czerwone.

07 Mleko jest białe.
Piłka jest biała.
Samochód jest biały.
Samochód jest zielony.
Jabłko jest zielone.
Książka jest zielona.
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1.3 Ciąg dalszy

08 Samochód jest czerwony.
Samochody są czerwone.
Kot jest czarny.
Koty są czarne.

09 Ryba jest czerwona.
Ryby są czerwone.
Rower jest żółty.
Rowery są żółte.

10 To jest jabłko.
Ono jest czerwone.
To jest piłka.
Ona jest niebieska.
To jest samochód.
On jest czarny.

11 To jest jajko.
Ono jest czerwone.
To są konie.
One są białe.
To jest piłka.
Ona jest żółta.
To są jabłka.
One są zielone.

12 Pies jest czarny.
Pies jest biały.
Kot jest czarny.
Kot jest biały.

13 księżyc
księżyc
księżyc
słońce
słońce
niebo

14 drzewo
drzewo
drzewo
kwiat
kwiat
trawa

15 księżyc
słońce
niebo
drzewo
kwiat
trawa

16 Trawa jest zielona.
Niebo jest niebieskie.
Księżyc jest biały.
Słońce jest żółte.
Kwiat jest czerwony.

17 Słońce jest żółte.
Jabłko jest żółte.
Niebo jest niebieskie.
Jajko jest niebieskie.

18 Księżyc jest biały.
Samochód jest biały.
Trawa jest zielona.
Piłka jest zielona.

19 Kwiat jest mały.
Jajko jest małe.
Kwiaty są małe.
Jajka są małe.

20 Kwiaty są duże.
Książki są duże.
Ryba jest duża.
Jajko jest duże.

21 Pies jest duży.
Pies jest mały.
Kwiaty są duże.
Kwiaty są małe.

22 Ona jest lekarką.
On jest nauczycielem.
Oni są policjantami.

23 On jest uczniem.
Ona jest uczennicą.
Oni są uczniami.
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24 On jest policjantem.
Ona jest nauczycielką.
On jest lekarzem.
Oni są uczniami.

25 Ja jestem chłopcem.
Ja jestem dziewczynką.
Ja jestem mężczyzną.
Ja jestem kobietą.

26 Ja jestem nauczycielką.
Ja nie jestem nauczycielką.
Ja jestem lekarzem.
Ja nie jestem lekarzem.
Ja jestem uczniem.
Ja nie jestem uczniem.

27 Ja mam zieloną książkę.
Ja mam żółtą książkę.
Ja mam czerwoną książkę.

28 Pani ma zieloną książkę.
Pani ma żółtą książkę.
Pan ma czerwoną książkę.

29 Czy pan jest lekarzem?
Tak, jestem lekarzem.
Czy pan jest lekarzem?
Nie, nie jestem lekarzem.

30 Co pan pije?
Piję wodę.
Co pani je?
Jem ryż.

31 Co pani ma?
Mam kanapkę.
Co pani ma?
Mam długopis.

32 Ja jestem nauczycielką.
My jesteśmy nauczycielami.
Ja jestem dziewczynką.
My jesteśmy dziewczynkami.

33 My jesteśmy dziewczynkami.
My jesteśmy chłopcami.
My jesteśmy policjantami.
My jesteśmy lekarzami.

34 Ja mam czerwony rower.
My mamy zielone rowery.
Ja mam czerwone jabłka.
My mamy zielone jabłka.

35 Ja mam czerwone kwiaty.
Pani ma czerwone kwiaty.
On ma czerwone kwiaty.
Ona ma czerwone kwiaty.
My mamy czerwone kwiaty.
Oni mają czerwone kwiaty.

36 Co robi mężczyzna?
Mężczyzna gotuje.
Co robi kobieta?
Kobieta czyta.
Co robi chłopiec?
Chłopiec biegnie.

37 Co robi lekarz?
Lekarz pisze.
Co robi policjant?
Policjant prowadzi samochód.
Co robi dziewczynka?
Dziewczynka idzie.

38 Co pani robi?
Ja piszę.
Co pan robi?
Ja prowadzę samochód.

39 Do widzenia!
Do widzenia!
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1.4 Lekcja główna

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć

03 jeden, dwa, trzy
sześć, jeden, trzy, pięć, dwa
dwa, cztery, sześć
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć

04 jeden
jeden rower
jedna gazeta
jedno słońce

05 dwa
dwa samochody
dwie miski
dwa jabłka

06 To jest jeden samochód.
To jest jedno jajko.
To są dwa psy.
To są dwa długopisy.
To są trzy rowery.
To są trzy koty.
To są cztery książki.
To są cztery piłki.

07 To jest sześć jajek.
To jest pięć książek.
To jest pięć gazet.
To jest sześć jabłek.

08 Tu jest jedna ryba.
Tu jest jedna książka.
Tu jest jedno jajko.
Tu jest jeden telefon komórkowy.

09 Tu są dwa telefony komórkowe.
Tu są trzy piłki.
Tu jest jedno łóżko.
Tu są cztery klucze.

10 Tu jest jeden kubek.
Tu są cztery krzesła.
Tu są dwa stoły.
Tu są trzy telefony.

11 Tu jest jedna piłka.
Tu są trzy krzesła.
Tu jest jeden stół.
Tu są dwa stoły.

12 Ile tu jest ryb?
Tu są trzy ryby.
Ile tu jest jabłek?
Tu jest jedno jabłko.

13 Ile tu jest krzeseł?
Tu jest sześć krzeseł.
Ile tu jest telefonów?
Tu jest pięć telefonów.
Ile tu jest łóżek?
Tu są dwa łóżka.

14 Tu są trzy jajka.
Tu jest pięć jajek.
Tu są cztery kubki.
Tu jest sześć kubków.

15 miska
miska
miska
talerz
talerz
kubek

16 Trzy talerze są białe.
Dwa jabłka są zielone.
Jeden kwiat jest czerwony.
Cztery miski są niebieskie.

17 Ile jest białych stołów?
Są dwa białe stoły.
Ile jest czerwonych piłek?
Jest jedna czerwona piłka.
Ile jest żółtych misek?
Są dwie żółte miski.
Ile jest czarnych telefonów?
Jest jeden czarny telefon.
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18 buty
buty
buty
koszula
koszula
spodnie

19 płaszcz
płaszcz
płaszcz
sukienka
sukienka
spódnica

20 buty
koszula
spodnie
płaszcz
sukienka
spódnica

21 niebieska koszula
czarna koszula
zielona koszulka
żółta koszulka
biała bluzka
czerwona bluzka

22 Ile mają państwo kubków?
My mamy cztery kubki.
Ile mają państwo kanapek?
My mamy pięć kanapek.

23 Ile ma pani misek?
Ja mam trzy miski.
Ile ma pani talerzy?
Ja mam dwa talerze.

24 Ja mam żółte kwiaty.
Pan ma czerwone kwiaty.
My mamy białe kwiaty.
Panie mają niebieskie kwiaty.

25 Kobieta ma na sobie bluzkę.
Mężczyzna nie ma na sobie bluzki.
Dziewczynka ma na sobie koszulkę.
Chłopiec nie ma na sobie koszulki.
Kobieta ma na sobie buty.
Mężczyzna nie ma na sobie butów.

26 Chłopiec ma na sobie spodnie.
Dziewczynka nie ma na sobie spodni. Ona ma 
na sobie spódnicę.

Mężczyźni mają na sobie kapelusze.
Trzy kobiety mają na sobie spodnie. Jedna 
kobieta ma na sobie sukienkę.

27 Kobieta ma na sobie sukienkę.
Kobieta ma na sobie spódnicę.
Kobieta ma na sobie spodnie.
Kobieta ma na sobie kapelusz.

28 On kupuje jeden kapelusz.
Ona kupuje dwa kapelusze.
On kupuje trzy koszulki.
Ona kupuje cztery koszulki.

29 Mężczyzna ma na sobie płaszcz.
Mężczyzna kupuje płaszcz.
Mężczyzna ma na sobie kapelusz.
Mężczyzna kupuje kapelusz.

30 Ja kupuję spódnicę.
Ja mam na sobie spódnicę.
Ja kupuję spodnie.
Ja mam na sobie spodnie.

31 Kto je?
Policjant je.
Kto czyta?
Uczniowie czytają.
Kto pije?
Kobiety piją.
Kto pisze?
Dziewczynka pisze.
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32 Kto ma kapelusz?
Kobieta ma kapelusz.
Kto ma piłkę?
Chłopiec ma piłkę.
Kto ma książki?
Dziewczynki mają książki.
Kto ma gazetę?
Lekarz ma gazetę.

33 Kto ma na sobie buty?
Ja mam na sobie buty.
Kto ma na sobie kapelusz?
My mamy na sobie kapelusze.

34 Kto idzie?
My idziemy.
Kto biegnie?
My biegniemy.

35 Ile tu jest drzew?
Tu są trzy drzewa.
Ile tu jest drzew?
Tu są cztery drzewa.
Ile tu jest misek?
Tu jest jedna miska.

36 Co to jest?
To jest chleb.
Co to jest?
To jest łóżko.
Co to jest?
To jest woda.
Co to jest?
To jest talerz.

37 Co to jest?
To jest drzewo.
Czy trawa jest zielona?
Tak, trawa jest zielona.

38 Co to jest?
To jest rower.
Ile tu jest rowerów?
Tu są trzy rowery.
Kto ma rower?
Ona ma rower.
Czy ona ma rower?
Tak.

39 Co to jest?
To jest kanapka.
Ile tu jest kanapek?
Tu są dwie kanapki.
Czy państwo jedzą kanapki?
Tak.

40 Ile tu jest kluczy?
Tu są cztery klucze.
Co państwo robią?
Piszemy.
Czy mają państwo ryby?
Tak.
Czy koń jest czarny?
Nie, koń nie jest czarny.

41 Ja mam rower.
Mam rower.
My czytamy.
Czytamy.

42 Dzień dobry!
Dzień dobry!
Do widzenia!
Do widzenia!
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1.5 Kamień milowy

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 Czy pani ma psa?
Tak, ja mam psa.

03 Co pani robi?
Ja czytam.

04 Co to jest?
To jest kawa.

05 Czy pani ma kubek?
Tak, ja mam kubek.

06 Co pani ma?
Ja mam chleb.

07 Co państwo mają?
My mamy jabłka.

08 Co on robi?
On je.

2.1 Lekcja główna

01 mężczyzna i pies
kobieta i jej pies
dziewczynka i koń
policjant i jego koń

02 kobieta i jej samochód
kobieta i jej kot
mężczyzna i jego samochód
mężczyzna i jego kot

03 Oni jedzą swoją kanapkę.
One jedzą swoje kanapki.
Oni czytają swoją gazetę.
Oni czytają swoje gazety.
One czytają swoją książkę.
Oni jedzą swoje jabłka.

04 Ona je swoje jabłko.
Ona je jej jabłko.
On czyta swoją książkę.
On czyta jego książkę.
Oni mają na sobie swoje płaszcze.
One mają na sobie ich płaszcze.

05 rodzina
rodzina
rodzina

06 rodzina
kobieta i jej córka
mężczyzna i jego syn

07 rodzina
chłopiec i jego ojciec
dziewczynka i jej matka

08 matka
córka
ojciec
syn

09 dziecko
kobieta i jej mąż
dziewczynka i jej rodzice
dwie dziewczynki i ich rodzice
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10 mężczyzna i jego żona
kobieta i jej dzieci
ojciec i jego córka
rodzice i ich synowie

11 matka i jej dziecko
ojciec i jego dzieci
mąż i jego żona
rodzice i ich córka

12 Ojciec i jego synowie bawią się.
Matka i jej córki bawią się.
Chłopiec i jego pies bawią się.
Kobieta i jej kot bawią się.

13 Syn się nie bawi. Jego ojciec się bawi.
Ojciec nie czyta. Jego córka czyta.
Dzieci nie gotują. Ich ojciec gotuje.

14 Kto się bawi?
Chłopiec się bawi.
Kto śpi?
Kobieta śpi.
Kto je?
Mężczyzna je.
Kto pije?
Kobieta pije.

15 To jest moja matka.
To jest mój ojciec.
To jest mój syn.
To jest moja córka.
To jest mój rower.
To jest moje łóżko.

16 To jest moja rodzina.
To jest mój ojciec.
To jest moja matka.
To jest moja siostra.
To jest mój brat.

17 To jest moja siostra.
To jest moja koleżanka.
To jest mój brat.
To jest mój kolega.

18 Dziewczynki są siostrami.
Chłopcy są braćmi.
Chłopcy nie są braćmi. Są kolegami.
Dziewczynki nie są siostrami. Są koleżankami.

19 To jest moja koleżanka.
To są moje koleżanki.
To jest mój brat.
To są moi bracia.

20 To jest moja siostra.
To są moje siostry.
To jest moja matka.
To są moi rodzice.

21 To jest moje dziecko.
To są moje dzieci.
To jest moja matka.
To są moi synowie.
To jest moja siostra.
To są moi rodzice.

22 To jest nasz syn.
To jest mój syn.
To jest nasza matka.
To jest moja matka.
To są nasze dzieci.
To są nasi rodzice.

23 Jego rower jest duży.
Jej rower jest mały.
Ich rower jest zielony.
Mój rower jest niebieski.
Nasz rower jest czarny.

24 Ty jesteś moją koleżanką.
Pan jest moim lekarzem.
Ty jesteś moją żoną.
Pan jest moim nauczycielem.

25 Ty jesteś moim bratem.
Ty jesteś moją siostrą.
Ty jesteś moim kolegą.

26 My mamy dwóch synów.
My mamy cztery córki.
My mamy jednego syna i trzy córki.
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27 dwie policjantki
dwaj policjanci
dwoje policjantów
trzej uczniowie
trzy uczennice
troje uczniów

28 cztery dziewczynki
czterej chłopcy
czworo dzieci
pięć kobiet
pięciu mężczyzn

29 Ilu tu jest chłopców?
Tu są czterej chłopcy.
Ilu tu jest policjantów?
Tu jest dwoje policjantów.
Ile tu jest dzieci?
Tu jest sześcioro dzieci.

30 sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
zero

31 trzy, dwa, jeden, zero
sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć
sześć, osiem, dziesięć, dwanaście
jedenaście, zero, dziewięć, pięć

32 siedem długopisów
siedmioro dzieci
osiem jajek
osiem krzeseł
dziewięć kapeluszy
dziewięć jabłek

33 dziesięć talerzy
dziesięć kubków
jedenaście misek
jedenaście kwiatów
dwanaście piłek
dwanaście kluczy

34 Ona ma jeden rok.
Ona ma dwa lata.
Ona ma trzy lata.
Ona ma cztery lata.
Ona ma pięć lat.
Ona ma sześć lat.
Ona ma siedem lat.
Ona ma osiem lat.

35 Ile ona ma lat?
Ona ma jeden rok.
Ile on ma lat?
On ma sześć lat.
Ile ona ma lat?
Ona ma siedem lat.

36 Ile masz lat?
Mam pięć lat.
Ile masz lat?
Mam cztery lata.
Ile masz lat?
Mam dziesięć lat.

37 Ile on ma lat?
On ma dwanaście lat.
Ile masz lat?
Mam pięć lat.
Ile ona ma lat?
Ona ma dziewięć lat.
Ile masz lat?
Mam dziewięć lat.

38 Śpisz?
Nie.
Co robisz?
Czytam.

39 Czy pani je?
Nie.
Co pani robi?
Piszę.
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2.2 Lekcja główna

01 mieszkanie
mieszkanie
mieszkanie
dom
dom
drzwi

02 telewizor
telewizor
telewizor
radio
radio
komputery

03 komputer stacjonarny
komputer stacjonarny
komputer stacjonarny
laptop
laptop
komputery

04 mieszkanie
drzwi
dom
komputer
telewizor
radio

05 Komputer jest na stole.
Radio jest na krześle.
Kot jest na telewizorze.
Jabłko jest na komputerze.

06 Komputer jest w samochodzie.
Klucze są w bucie.
Kot jest w kapeluszu.

07 Mężczyzna jest w samochodzie.
Mężczyzna jest na samochodzie.
Kot jest w domu.
Kot jest na domu.

08 okno
okno
okno
toaleta
toaleta
zlew

09 salon
salon
salon
kuchnia
kuchnia
łazienka

10 salon
łazienka
kuchnia
okno
toaleta
zlew

11 Jabłka są w misce.
Miska jest na stole.
Stół jest w kuchni.
Kuchnia jest w domu.

12 Chłopiec jest w domu.
Dziewczynka jest w mieszkaniu.
Rodzina jest w domu.
Kobieta jest w mieszkaniu.

13 Drzwi są duże.
Drzwi są małe.
Okno jest duże.
Okno jest małe.

14 sypialnia
sypialnia
sypialnia
jadalnia
jadalnia
łazienka

15 Mężczyzna jest w jadalni.
Kot jest w sypialni.
Rodzina jest w jadalni.
Komputer jest w sypialni.

16 Kuchnia jest zielona.
Sypialnia jest zielona.
Łazienka jest zielona.
Salon jest zielony.
Jadalnia jest zielona.
Dom jest zielony.
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17 Dziewczynka i jej babcia są w jadalni.
Chłopiec i jego dziadek są w łazience.
Dziewczynka i jej dziadek bawią się.
Chłopiec i jego babcia gotują.

18 Ojciec przytula swojego syna.
Matka przytula swoją córkę.
Mąż całuje swoją żonę.
Siostra całuje swojego brata.

19 Ona przytula swoją babcię.
On całuje swojego syna.
Ona przytula swoją siostrę.
Ona całuje swojego męża.

20 Kocham swoją matkę.
Kocham swojego brata.
Kocham swoją siostrę.
Kocham swojego dziadka.

21 Żona kocha swojego męża.
Rodzice kochają swoje dzieci.
Chłopiec kocha swojego dziadka.
Dziewczynka kocha swojego psa.

22 Dziewczynki przytulają się.
Mężczyzna i kobieta całują się.
Dzieci kochają swoją matkę.
Kocham swoje dziecko.

23 Kot jest pod stołem.
Pies jest pod koszulą.
Chłopcy są pod łóżkiem.

24 Kot jest na stole.
Kot jest pod stołem.
Jestem na łóżku.
Jestem pod łóżkiem.

25 Mężczyzna jest na samochodzie.
Mężczyzna jest w samochodzie.
Mężczyzna jest pod samochodem.

26 Dziewczynka jest na łóżku.
Dziewczynka jest pod łóżkiem.
Mężczyzna jest na samochodzie.
Mężczyzna jest pod samochodem.

27 Chłopcy oglądają telewizję.
Mężczyźni patrzą na telewizor.
Dziecko słucha.
Kot patrzy na rybę.
Kobieta i mężczyzna oglądają samochody.
Rodzice słuchają.

28 Mężczyzna słucha radia.
Dziewczynka słucha radia.
Rodzice patrzą na swoje dzieci.
Dziewczynki oglądają telewizję.

29 Mężczyzna stoi.
Chłopiec siedzi.
Kobieta stoi.
Dziewczynka siedzi.

30 Matka siedzi w kuchni.
Córka siedzi w salonie.
Syn stoi w salonie.
Ojciec stoi w kuchni.

31 Mężczyzna stoi.
Mężczyzna siedzi.
Kobieta stoi.
Kobieta siedzi.

32 Czy to pana książka?
Tak, to moja książka.
Czy to pani kapelusz?
Nie, to nie mój kapelusz.

33 Czy to jest twoja siostra?
Tak, to jest moja siostra.
Czy to jest twoja piłka?
Tak, to jest moja piłka.

34 Gdzie są moje klucze?
Twoje klucze są w samochodzie.
Gdzie jest mój płaszcz?
Twój płaszcz jest na krześle.

35 Gdzie są moje książki?
Twoje książki są na krześle.
Gdzie jest mój kubek?
Twój kubek jest w zlewie.
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36 Czy to twój brat?
Tak, to mój brat.
Gdzie jest moja gazeta?
Pana gazeta jest na stole.

37 Gdzie są buty?
Buty są pod łóżkiem.
Gdzie jest gazeta?
Gazeta jest na łóżku.

38 Gdzie są kubki?
Kubki są w zlewie.
Gdzie są talerze?
Talerze są w zlewie.

2.3 Lekcja główna

01 Ja mieszkam w mieszkaniu.
Ja mieszkam w domu.
My mieszkamy w mieszkaniu.
My mieszkamy w domu.

02 Ja mieszkam w domu.
Ona mieszka w mieszkaniu.
Oni mieszkają w domu.
My mieszkamy w mieszkaniu.

03 Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w mieszkaniu numer osiem.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w mieszkaniu numer dwa.

04 Rzym
Rzym
Rzym
Paryż
Paryż
Moskwa

05 Gdzie pan mieszka?
Mieszkam w Moskwie.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Paryżu.

06 Gdzie mieszkacie?
Mieszkamy w Rzymie.
Gdzie mieszkacie?
Mieszkamy w Moskwie.
Gdzie mieszkacie?
Mieszkamy w Paryżu.

07 kraj
kraj
kraj
miasto
miasto
most

08 park
park
park
ulica
ulica
most
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09 kraj
miasto
ulica
park
most

10 Dziewczynka siedzi na moście.
Mężczyzna stoi na ulicy.
Dziewczynki stoją na moście.
Kobieta siedzi w parku.

11 Ta ulica jest w Paryżu.
To miasto jest we Francji.
Ten most jest w Nowym Jorku.
To miasto jest w Stanach Zjednoczonych.

12 Oni są z Francji.
On jest z Francji.
Ona jest z Francji.
One są ze Stanów Zjednoczonych.
On jest ze Stanów Zjednoczonych.
Ona jest ze Stanów Zjednoczonych.

13 My jesteśmy z Polski.
Ja jestem z Polski.
On jest z Polski.
Wy jesteście z Polski.

14 Chiny
Chiny
Chiny
Rosja
Rosja
Egipt

15 Skąd jesteś?
Jestem ze Stanów Zjednoczonych.
Skąd pan jest?
Jestem z Egiptu.
Skąd panie są?
Jesteśmy z Francji.
Skąd jesteście?
Jesteśmy z Chin.

16 Chłopiec jest blisko domu.
Dziewczynka jest daleko od domu.
Pies jest blisko domu.
Koń jest daleko od domu.

17 Mój dom jest blisko ulicy.
Mój dom jest daleko od ulicy.
Krzesło jest blisko drzwi.
Krzesło jest daleko od drzwi.

18 Jestem blisko drzewa.
Jestem daleko od drzewa.
Jestem blisko mostu.
Jestem daleko od mostu.

19 Brazylia
Brazylia
Brazylia
Japonia
Japonia
Włochy

20 Ten kraj nazywa się Włochy.
Ten kraj nazywa się Japonia.
Ten kraj nazywa się Egipt.
Ten kraj nazywa się Rosja.

21 Japonia jest blisko Chin.
Japonia jest daleko od Brazylii.
Włochy są blisko Francji.
Włochy są daleko od Brazylii.

22 Jestem lekarką.
Nazywam się Klaudia Dobek.
Jestem policjantem.
Nazywam się Bernard Janik.
Jestem nauczycielką.
Nazywam się Krystyna Olszewska.
Jestem z Rosji.
Nazywam się Wiktor Popow.

23 To moja matka. Nazywa się Anna Nowak.
To mój ojciec. Nazywa się Piotr Nowak.
To mój brat. Nazywa się Marek Nowak.
Ja nazywam się Gabrysia Nowak.

24 Cześć! Jak się nazywasz?
Nazywam się Gabrysia.
Jak się nazywasz?
Nazywam się Jaś.
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25 Dzień dobry! Jak się pan nazywa?
Nazywam się Jacek Kowalski.
Miło mi.

26 Jak się pan nazywa?
Nazywam się Piotr Nowak.
Miło mi.
Jak się pani nazywa?
Nazywam się Kowalska.
Miło mi.

27 Do widzenia!
Do widzenia!
Do widzenia!
Do widzenia!

28 Dzień dobry!
Cześć! Jak się nazywasz?
Nazywam się Jaś Markiewicz.
Miło mi.
Do widzenia!

29 Dzień dobry! Nazywam się Wiktor.
Dzień dobry! Nazywam się Lin.
Dzień dobry! Nazywam się Isabella.
Dzień dobry! Nazywam się Pierre.

30 Mieszkam w Moskwie, w Rosji.
Mieszkam w Pekinie, w Chinach.
Mieszkam w Rzymie, we Włoszech.
Mieszkam w Paryżu, we Francji.

31 To jest moja sypialnia.
To jest moja kuchnia.
To jest moja sypialnia.
To jest moja kuchnia.

32 To jest moja matka. Nazywa się Mei. Gotuje w 
kuchni.

To jest mój brat. Nazywa się Władimir. Śpi w 
sypialni.

To jest mój ojciec. Nazywa się Bertrand. Je w 
jadalni.

To jest moja siostra. Nazywa się Giulia. Bawi się 
w parku.

2.4 Lekcja główna

01 sweter
sweter
sweter
dżinsy
dżinsy
pasek

02 garnitur
garnitur
garnitur
skarpetki
skarpetki
krawat

03 sweter
krawat
garnitur
skarpetki
pasek
dżinsy

04 Moje skarpetki są szare.
Jego skarpetki są fioletowe.
Mój sweter jest fioletowy.
Jego sweter jest szary.

05 Wysoki mężczyzna ma na sobie krawat.
Niski mężczyzna ma na sobie sweter.
Wysoka kobieta ma na sobie dżinsy.
Niska kobieta ma na sobie koszulkę.

06 Wysoki mężczyzna ma na sobie czarny garnitur.
Niski mężczyzna ma na sobie czarny garnitur.
Wysoka kobieta ma na sobie szary kostium.
Niska kobieta ma na sobie szary kostium.

07 Moja sukienka jest różowa.
Moje buty są brązowe.
Mój pasek jest różowy.
Mój krawat jest brązowy.

08 Jej spodnie są niebieskie.
Jej koszulka jest pomarańczowa.
Jej płaszcz jest niebieski.
Jej sukienka jest pomarańczowa.
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09 szary
fioletowy
różowy
brązowy
pomarańczowy
niebieski
żółty
zielony

10 Ja mam brązowe włosy.
On ma brązowe włosy.
My mamy blond włosy.
Oni mają blond włosy.

11 Ja mam rude włosy.
Panie mają rude włosy.
On ma siwe włosy.
My mamy siwe włosy.

12 Jestem wysoki.
Mam brązowe włosy.
Jestem niska.
Mam rude włosy.

13 Ona ma czarne włosy.
Ona ma siwe włosy.
On ma rude włosy.
Ona ma brązowe włosy.
On ma blond włosy.
On ma siwe włosy.

14 Jakiego koloru jest jego sweter?
Jego sweter jest niebieski.
Jakiego koloru jest pana garnitur?
Mój garnitur jest szary.
Jakiego koloru są jego włosy?
Jego włosy są brązowe.

15 Jakiego koloru są jej włosy?
Jej włosy są blond.
Jakiego koloru są jego włosy?
Jego włosy są siwe.
Jakiego koloru są twoje włosy?
Moje włosy są rude.

16 Mój kapelusz jest niebieski.
Mój krawat jest pomarańczowy.
Mój pasek jest brązowy.
Mój sweter jest fioletowy.

17 Pasek jest różowy.
Dom jest brązowy.
Dom jest różowy.
Pasek jest brązowy.

18 Dziewczynce jest zimno.
Chłopcu jest gorąco.
Mężczyźnie jest zimno.
Kobiecie jest gorąco.

19 Mężczyzna jest głodny.
Chłopcu chce się pić.
Kobieta jest głodna.
Dziewczynce chce się pić.

20 Jestem głodny.
Chce mi się pić.
Jest mi gorąco.
Jest mi zimno.

21 Chce ci się pić?
Tak, chce mi się pić.
Czy jest państwu zimno?
Nie, nie jest nam zimno.
Czy jest pan głodny?
Nie, nie jestem głodny.
Jest wam gorąco?
Tak, jest nam gorąco.

22 Jest ci zimno?
Tak, jest mi zimno.
Czy chce się państwu pić?
Nie, nie chce nam się pić.
Jest ci gorąco?
Nie, nie jest mi gorąco.
Jesteście głodni?
Tak, jesteśmy głodni.

23 Chłopiec jest zmęczony.
Dziewczynka jest chora.
Mężczyzna jest chory.
Kobieta jest zmęczona.
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24 Jestem chory.
Jestem zmęczony.
Jest mi zimno.
Jestem głodny.

25 Jesteś chora?
Nie. Czuję się dobrze.
Jesteś zmęczona?
Nie. Czuję się dobrze.

26 Jak się czujesz?
Jestem chora.
Jak się pani czuje?
Jestem zmęczona.

27 Co u pana słychać?
Wszystko dobrze.
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.

28 Cześć!
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.

29 Dzień dobry!
Co u pani słychać?
Wszystko dobrze.

30 Dzień dobry, Gabrysiu! Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.
Co u pana słychać?
Wszystko dobrze.

31 Dzień dobry! Co u pani słychać?
Wszystko dobrze.
Do widzenia!
Do widzenia!

32 Dzień dobry! Co u pani słychać?
Wszystko dobrze.
Do widzenia!
Dzień dobry, Gabrysiu! Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.
Do widzenia!

33 To jest moja matka.
To jest mój ojciec.
To jest moja babcia.
To jest mój dziadek.

34 Cześć, mamo!
Cześć, tato!
Cześć, babciu!
Cześć, dziadku!

35 Do widzenia, mamo!
Do widzenia, tato!
Do widzenia, babciu!
Do widzenia, dziadku!

36 Cześć, mamo!
Cześć, Zosiu!
Jak się czujesz?
Jestem chora.
Jak się czujesz?
Czuję się dobrze.

37 Cześć, tato!
Cześć, Zosiu!
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.

38 Cześć, babciu!
Cześć, Zosiu!
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.

39 Cześć, dziadku!
Cześć, Zosiu!
Jesteś głodna?
Tak, jestem głodna.
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2.5 Kamień milowy

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 Dzień dobry!
Dzień dobry!

03 Jak się pan nazywa?
Nazywam się Paulo Lima.

04 Jak się pani nazywa?
Nazywam się Pei-chi Yu.

05 Miło mi.
Miło mi.

06 Czy to pani brat?
Tak, to mój brat.

07 Jak się nazywasz?
Nazywam się Pei-li.

08 Ile masz lat?
Mam dziewięć lat.

09 Miło mi.
Miło mi.

10 Skąd jesteście?
Jesteśmy z Chin.

11 Skąd pan jest?
Jestem z Brazylii.

12 Jest pani głodna?
Nie, nie jestem głodna.

13 Jesteś głodny?
Tak, jestem głodny.

14 Do widzenia!
Do widzenia!

15 Czy to pani książka?
Tak, to moja książka.

16 Czy to pani rodzina?
Tak, to moja rodzina.

17 Gdzie oni mieszkają?
Mieszkają w mieście blisko Pekinu.

18 Chce się panu pić?
Tak, chce mi się pić.
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3.1 Lekcja główna

01 Kobiety pracują.
Chłopcy się bawią.
Mężczyzna pracuje.
Dziewczynka się bawi.

02 szkoła
szpital
restauracja
park

03 Lekarka pracuje w szpitalu.
Mężczyźni pracują w parku.
Kobiety pracują w restauracji.
Nauczyciel pracuje w szkole.

04 Bawię się w parku.
Bawię się w szkole.
Pracuję w szpitalu.
Pracuję w szkole.

05 Rodzina je w domu.
Mężczyzna i kobieta jedzą na dworze.
On biega w pomieszczeniu.
Ona biega na dworze.

06 Ten mężczyzna pracuje w pomieszczeniu.
Ci mężczyźni pracują na dworze.
Te kobiety pracują w pomieszczeniu.
Ta kobieta pracuje na dworze.

07 rano
popołudnie
wieczór
noc
rano
popołudnie
wieczór
noc

08 Jest rano.
Jest popołudnie.
Jest wieczór.
Jest noc.

09 Jest rano. Dzieci jedzą śniadanie.
Jest popołudnie. Mężczyźni jedzą obiad.
Jest wieczór. Rodzina je kolację.

10 Rodzina je śniadanie w domu.
Rodzina je śniadanie na dworze.
Ona je obiad w domu.
Ona je obiad na dworze.

11 Jemy śniadanie w domu.
Jemy obiad na dworze.
Jemy śniadanie na dworze.
Jemy obiad w domu.

12 On pracuje rano.
On pracuje w nocy.
One bawią się po południu.
Ona ogląda telewizję wieczorem.

13 Gdzie państwo pracują?
Pracuję w parku.
Pracuję w szpitalu.
Pracuję w szkole.
Pracuję w restauracji.

14 Kiedy pan pracuje?
Pracuję rano.
Kiedy pan pracuje?
Pracuję po południu.
Kiedy pan pracuje?
Pracuję w nocy.

15 Gdzie pani pije kawę?
Piję kawę w kawiarni.
Kiedy pan pije kawę?
Piję kawę rano.
Kiedy pani pije kawę?
Piję kawę wieczorem.

16 On ma na sobie buty i skarpetki.
On ma na sobie buty, ale nie ma skarpetek.
Mam na sobie garnitur i krawat.
Mam na sobie garnitur, ale nie mam krawata.

17 On ma jajko i je je.
On ma jajko, ale go nie je.
Dziewczynka ma książkę i ją czyta.
Dziewczynka ma książkę, ale jej nie czyta.
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18 Czy masz skarpetki i buty?
Mam skarpetki, ale nie mam butów.
Czy masz braci i siostry?
Tak, mam dwóch braci i dwie siostry.
Czy ma pan płaszcz i kapelusz?
Mam płaszcz, ale nie mam kapelusza.

19 On czyta po kolacji.
Ona czyta przed obiadem.
On pije kawę przed pracą.
Oni piją kawę po kolacji.

20 Kiedy jesz śniadanie?
Jem śniadanie przed pracą.
Kiedy jesz kolację?
Jem kolację po pracy.

21 trzynaście jajek
czternaście kubków
piętnaście krawatów
szesnaście pasków

22 siedemnaście talerzy
osiemnaście piłek
dziewiętnaście kwiatów
dwadzieścia książek

23 trzynaście
czternaście
piętnaście
szesnaście
siedemnaście
osiemnaście
dziewiętnaście
dwadzieścia

24 Czternaście jest po trzynastu.
Piętnaście jest po czternastu.
Dziewiętnaście jest przed dwudziestoma.

25 Piętnaście jest przed szesnastoma.
Siedemnaście jest po szesnastu.
Siedemnaście jest przed osiemnastoma.
Czternaście jest po trzynastu.

26 Ile masz lat?
Mam czternaście lat.
Ile masz lat?
Mam dziewiętnaście lat.

27 Dzień dobry!
Dzień dobry!
Dobry wieczór!
Dobranoc!

28 Dzień dobry, co u pana słychać?
Wszystko dobrze.
Dzień dobry, co u was słychać?
Wszystko dobrze.

29 Dobry wieczór!
Dobry wieczór!
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze. Co u ciebie słychać?
Jest mi zimno.
Dobranoc!
Dobranoc!

30 Dzień dobry!
Nazywam się Józef Stankiewicz.
To jest Maria Lewandowska.
To jest jej książka.
Dzień dobry! Co u pani słychać?
Wszystko dobrze.

31 Kiedy pani pisze?
Piszę rano i wieczorem.
Co pani robi po południu?
Ja i mój syn bawimy się.

32 Gdzie pani pisze?
Rano piszę w parku.
Wieczorem piszę w swoim salonie.
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3.2 Lekcja główna

01 siedem dni
To dziecko ma jeden dzień.
dwa dni
Ten kot ma dwadzieścia dni.

02 Tydzień ma siedem dni.
Miesiąc ma cztery tygodnie.
Rok ma dwanaście miesięcy.

03 dzień
tydzień
miesiąc
rok

04 On ma osiemnaście dni.
On ma osiemnaście tygodni.
On ma osiemnaście miesięcy.
On ma osiemnaście lat.

05 Ten dzień to piątek.
Ten dzień to sobota.
Ten dzień to niedziela.

06 Dzisiaj jest piątek. Pracuję.
Dzisiaj jest sobota. Biegam.
Dzisiaj jest niedziela. Oglądam telewizję.

07 Dzisiaj jest niedziela. Oni są w parku.
Dzisiaj jest poniedziałek. Jemy obiad.
Dzisiaj jest wtorek. Kupuję ryby.

08 Dzisiaj jest środa. Czytam.
Dzisiaj jest czwartek. Słucham radia.
Dzisiaj jest piątek. Oni grają.
Dzisiaj jest sobota. On pływa.

09 poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

10 poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

11 Dziewczynki grają w grę.
Dziewczyny grają w grę.
Chłopcy grają w grę.
Chłopcy grają w grę.

12 Oni grają w grę ze swoimi dziećmi.
Dziewczyna je ze swoimi koleżankami.
Dziewczynka czyta ze swoim dziadkiem.
Chłopiec pływa ze swoimi kolegami.

13 Z kim jesz obiad?
Jem obiad ze swoją siostrą.
Z kim pani je kolację?
Jem kolację ze swoim mężem.

14 Chłopiec odwiedza swoją babcię.
Dziewczynka odwiedza swoją koleżankę.
Kobieta odwiedza Paryż.
Mężczyzna odwiedza Moskwę.

15 Co robisz?
Gram w grę ze swoją siostrą.
Co robisz?

16 Odwiedzam swoje koleżanki.
Rodzina odwiedza Rzym.
Mąż i żona odwiedzają Pekin.
Chłopiec odwiedza swojego dziadka.

17 To jest moja rodzina.
To jest nasz dom.
To są nasi goście.
To jest moja rodzina.
To jest nasz dom.
To są nasi goście.
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18 To są goście.
Ja pracuję. Nie jestem gościem.
On jest gościem.

19 Nasi goście stoją w drzwiach.
Nasi goście siedzą w salonie.
Jemy obiad z naszymi gośćmi.
Gramy w grę z naszymi gośćmi.

20 Witamy w naszym domu!
Witamy w naszym hotelu!
Witamy w naszej restauracji!
Witamy w Polsce!

21 Witamy w naszym hotelu!
Dziękujemy!
Witam w moim domu!
Dziękuję!

22 Dzień dobry!
Dzień dobry!
Skąd pani jest?
Jestem z Rosji.
Witamy w Polsce!
Dziękuję!

23 Nasi goście stoją w drzwiach.
Dzień dobry!
Witamy w naszym domu!
Dziękujemy!

24 Kobieta wącha kawę.
Mężczyzna wącha kwiat.
Kobieta próbuje ryż.
Oni próbują chleb.

25 Chleb jest smaczny.
Mleko jest niesmaczne.
Kwiaty ładnie pachną.
Skarpetki brzydko pachną.

26 Kobieta próbuje chleb.
Jabłko jest smaczne.
Kawa jest niesmaczna.
Mężczyzna wącha mleko.
Kwiat ładnie pachnie.
Ryba brzydko pachnie.

27 Mężczyzna wącha mleko.
Mleko brzydko pachnie.
One próbują ryż.
Ryż jest smaczny.

28 To brzydko pachnie.
To ładnie pachnie.
To jest niesmaczne.
To jest smaczne.

29 cztery palce
trzy ręce
dziesięć palców
jedna stopa

30 ręka
palce
stopa
palce

31 Jego stopa jest w trawie.
Jej palce są w wodzie.
Jej ręce są na oknie.
Jego palce są na stole.

32 dom zimą
park wiosną
miasto latem
drzewo jesienią

33 wiosna
lato
jesień
zima

34 To jest drzewo zimą.
To jest drzewo wiosną.
To jest drzewo latem.
To jest drzewo jesienią.

35 To jest mój dom zimą.
To jest mój dom latem.
To jest mój kapelusz zimą.
To jest mój kapelusz latem.
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3.2 Ciąg dalszy

36 Dzień dobry! Nazywam się Kazimierz 
Jankowski. Jak się pan nazywa?

Nazywam się Michał Kołakiewicz.
Miło mi.

37 Gdzie pan mieszka?
Mieszkam w tym czerwonym domu.
Gdzie pan pracuje?
Pracuję w restauracji.
Kiedy pan pracuje?
Pracuję w poniedziałki, wtorki i czwartki.

38 Dzień dobry!
Dzień dobry!
Ile tygodni ma pani dziecko?
Moje dziecko ma dziewięć tygodni.
Ile miesięcy ma pani syn?
Mój syn ma osiemnaście miesięcy.

3.3 Lekcja główna

01 On pisze.
Ona czyta.
On mówi.
Ona mówi.

02 Mężczyzna czyta po chińsku.
Kobieta czyta po angielsku.
Chłopiec pisze po arabsku.
Dziewczyna pisze po polsku.

03 On pisze po arabsku.
On czyta po arabsku.
On mówi po arabsku.
Ona pisze po chińsku.
Ona czyta po chińsku.
Ona mówi po chińsku.

04 Dziewczynka mówi po angielsku.
Chłopiec mówi po polsku.
Mężczyzna mówi po angielsku.
Kobieta mówi po polsku.

05 On pisze po polsku.
On czyta po polsku.
On mówi po polsku.

06 Czytam po chińsku.
Piszę po chińsku.
Czytam po polsku.
Piszę po polsku.

07 Ten mężczyzna jest z Australii.
Ta kobieta jest z Rosji.
Ta dziewczynka jest z Japonii.
Ten chłopiec jest z Polski.

08 Psy, koty i konie to zwierzęta.
Mężczyźni, kobiety, dziewczynki i chłopcy to 
ludzie.

09 To jest zwierzę.
To jest człowiek.
To są zwierzęta.
To są ludzie.
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10 Ludzie z Egiptu mówią po arabsku.
Ludzie z Chin mówią po chińsku.
Ludzie z Polski mówią po polsku.
Ludzie z Australii mówią po angielsku.

11 Ta kobieta jest z Chin. Ona mówi po chińsku.
To zwierzę jest z Chin. Ono nie mówi po 
chińsku.

Ten mężczyzna jest z Australii. On mówi po 
angielsku.

To zwierzę jest z Australii. Ono nie mówi po 
angielsku.

12 Ten człowiek mówi po chińsku.
Ten człowiek mówi po arabsku.
Ten człowiek mówi po angielsku.
To dziecko mówi po polsku.

13 Mówię po chińsku.
Mówię po arabsku.
Mówię po angielsku.
Mówię po polsku.

14 Mówisz po arabsku?
Tak, mówię po arabsku.
Mówisz po chińsku?
Nie, nie mówię po chińsku.

15 Przepraszam, czy mówi pani po chińsku?
Nie, nie mówię po chińsku.
Przepraszam, czy mówi pani po chińsku?
Tak, mówię po chińsku.

16 Przepraszam!
Czy mówi pan po angielsku?
Tak, mówię po angielsku.
Przepraszam!
Czy mówi pani po polsku?
Tak, mówię po polsku.

17 dziesięć pasków
dwadzieścia kubków
trzydzieści piłek
czterdzieści talerzy
pięćdziesiąt krawatów
sześćdziesiąt kapeluszy

18 dziesięć
dwadzieścia
trzydzieści
czterdzieści
pięćdziesiąt
sześćdziesiąt

19 dwadzieścia kubków
dwadzieścia jeden kubków
dwadzieścia dwa kubki
dwadzieścia trzy talerze
dwadzieścia cztery talerze
dwadzieścia pięć talerzy

20 trzydzieści cztery miski
trzydzieści pięć misek
trzydzieści sześć misek
trzydzieści siedem talerzy
trzydzieści osiem talerzy
trzydzieści dziewięć talerzy

21 czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć

22 czterdzieści
czterdzieści jeden
czterdzieści dwa
czterdzieści trzy
czterdzieści cztery
czterdzieści pięć
czterdzieści sześć
czterdzieści siedem
czterdzieści osiem
czterdzieści dziewięć

23 dziesięć
dwadzieścia
trzydzieści
czterdzieści
pięćdziesiąt
sześćdziesiąt
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3.3 Ciąg dalszy

24 Ile pan ma lat?
Mam czterdzieści pięć lat.
Ile on ma lat?
On ma trzydzieści lat.
Ile masz lat?
Mam trzydzieści pięć lat.

25 Ile mamy talerzy?
Mamy dwadzieścia cztery talerze.
Ile mamy misek?
Mamy czterdzieści pięć misek.
Ilu jest gości?
Jest trzydziestu gości.

26 Uczę angielskiego.
On uczy arabskiego.
Ona uczy chińskiego.
Czy pani uczy polskiego?

27 On uczy chłopców arabskiego.
On uczy chłopców angielskiego.
Ona uczy dziewczynki chińskiego.
On uczy dziewczynki polskiego.

28 Uczę się chińskiego.
On uczy się arabskiego.
One uczą się angielskiego.
My uczymy się polskiego.

29 Ja uczę angielskiego.
Ty uczysz się angielskiego.
Pan uczy arabskiego.
My uczymy się arabskiego.

30 Kto jest twoim nauczycielem?
Moją nauczycielką jest pani Li.
Kto jest twoim nauczycielem?
Moim nauczycielem jest pan Haddad.

31 Ja uczę chińskiego.
My uczymy się chińskiego.
Ja uczę polskiego.
Ja uczę się polskiego.

32 Nazywam się Reem.
Mówię po arabsku, ale uczę się angielskiego.
To jest mój nauczyciel. Nazywa się pan Haddad.

33 Nazywam się Lin.
Moi rodzice są z Chin.
Mieszkamy w Nowym Jorku.
Moi rodzice nie mówią po angielsku.
Ja mówię po angielsku i po chińsku.
Uczę się polskiego.
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3.4 Lekcja główna

01 Chłopiec się budzi.
Mąż budzi swoją żonę.
Mężczyzna budzi swojego kolegę.
Dziewczynka się budzi.

02 Chłopiec się budzi.
Kobieta się budzi.
Dziewczynka się budzi.
Mężczyzna się budzi.

03 Kobieta budzi dziewczynkę.
Kobieta się budzi.
Mężczyzna się budzi.
Mężczyzna budzi chłopca.

04 On pierze spodnie.
Ona pierze sweter.
Piorę koszulę.
Ona pierze swoją spódnicę.

05 Piorę swoje skarpetki.
Oni myją swój samochód.
On myje samochód.
On pierze swoją koszulkę.

06 Dziewczynka myje twarz.
Kobieta myje twarz.
Ich twarze są fioletowo-żółte.

07 Myję ręce.
Kobieta myje włosy.
Mężczyzna myje twarz.
Myję się.
On myje się.

08 Piłka jest na jego stopie.
Piłka jest na jego palcu.
Piłka jest na jego twarzy.

09 Ulica jest mokra.
Koszulki są suche.
Psy są mokre.
Kot jest suchy.

10 Konie są mokre.
Konie są suche.
Jej włosy są mokre.
Jej włosy są suche.

11 Skarpetki są brudne.
Koszula jest czysta.
Jej twarz jest brudna.
Jego twarz jest czysta.

12 Koszula jest brudna.
Koszula jest mokra.
Koszula jest czysta i sucha.

13 Gdzie jest mama?
Jest w łazience.
Gdzie jest tata?
Jest w kuchni.

14 Dlaczego myjesz ręce?
Myję ręce, bo są brudne.
Dlaczego masz na sobie sweter?
Mam na sobie sweter, bo jest mi zimno.

15 Dlaczego tata jest w kuchni?
Tata jest w kuchni, bo gotuje.
Dlaczego mama myje samochód?
Mama myje samochód, bo jest brudny.
Dlaczego pijesz wodę?
Piję wodę, bo chce mi się pić.

16 Dlaczego jesteś w łazience?
Jestem w łazience, bo myję ręce.
Dlaczego myjesz ręce?
Myję ręce, bo są brudne.

17 szczoteczka do zębów
szczoteczka do zębów
szczoteczka do zębów
pasta do zębów
pasta do zębów
zęby

18 szczotka do włosów
szczotka do włosów
szczotka do włosów
mydło
mydło
ręcznik
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19 szczoteczka do zębów
pasta do zębów
zęby
szczotka do włosów
mydło
ręcznik

20 Kobieta czesze włosy.
Mężczyzna myje zęby.
Dziewczynki czeszą włosy.
Chłopcy myją zęby.

21 Myję zęby.
Ona czesze włosy.
One myją ręce.
On myje zęby.

22 On myje zęby.
Ona myje włosy.
Ona czesze włosy.
On myje włosy.

23 Ona kupuje szczotkę do włosów.
Myję zęby szczoteczką do zębów.
Oni myją ręce mydłem.

24 Matka budzi córkę.
Córka czesze włosy.
Jej brat myje zęby.
Ojciec myje twarz.

25 Myję ręce przed obiadem.
Myję zęby po śniadaniu.
Piję kawę po obiedzie.

26 poduszka
poduszka
poduszka
prześcieradło
prześcieradło
koc

27 prześcieradło
poduszka
koc
ręcznik

28 Jestem pod kocem.
Prześcieradło jest na łóżku.
Kot jest na poduszce.
Ręcznik jest w łazience.

29 Różowe prześcieradło jest czyste.
Różowa poduszka jest czysta.
Różowy koc jest czysty.
Różowy ręcznik jest czysty.

30 Dlaczego pies brzydko pachnie?
Bo jest brudny i mokry.
Dlaczego prześcieradła ładnie pachną?
Bo są czyste.

31 Dlaczego ci ludzie są w jadalni?
Bo jedzą obiad.
Dlaczego ci ludzie są w kuchni?
Bo myją talerze.
Dlaczego ci ludzie są w salonie?
Bo oglądają telewizję.

32 Rodzice czytają w salonie.
Kobieta śpi w sypialni.
Dziewczynka czyta w sypialni.
Chłopiec śpi w salonie.

33 Co kupujesz?
Kupuję kwiaty.
Ile kwiatów kupujesz?
Kupuję dziewięć kwiatów.
Dlaczego kupujesz kwiaty?
Kupuję kwiaty, bo dzisiaj po południu 
odwiedzam swoją babcię.

Gdzie mieszka twoja babcia?
Mieszka w Nowym Jorku.
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3.5 Kamień milowy

01 Cześć, Magdo!
Cześć!

02 Ile masz misek?
Mam dwie miski.

03 Jemy na dworze?
Nie, jemy w domu.

04 Czy to ładnie pachnie?
Tak, to ładnie pachnie.

05 Czy to jest smaczne?
Tak, to jest smaczne.

06 Co to jest?
To jest ryż.

07 Cześć!
Cześć!

08 Dzień dobry!
Dzień dobry!

09 Co u pana słychać?
Wszystko dobrze.

10 To moja koleżanka, Anna.
Przyjechała z Rosji.

11 Czy mówi pani po polsku?
Tak, mówię po polsku.

12 Miło mi.
Miło mi.

13 Gdzie pani pracuje?
Pracuję w szkole.

14 A gdzie pani pracuje?
Pracuję w szpitalu.

15 Grasz w piłkę?
Tak, gram.

16 Grasz w piłkę?
Tak, gram.

17 Kiedy grasz?
Gram wieczorem, po pracy.

18 Gdzie grasz?
Gram w parku.

19 Do widzenia!
Do widzenia!

20 Do widzenia!
Do widzenia!

21 Gdzie jesteś?
Jestem w kuchni.

22 Co robisz?
Myję talerze.

23 Dlaczego myjesz talerze?
Myję talerze, bo jestem twoją koleżanką.
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4.1 Lekcja główna

01 Kobiety mają parasole.
On ma bilet.
Ona ma okulary przeciwsłoneczne.
Mężczyźni mają drabinę.

02 parasol
bilet
okulary przeciwsłoneczne
drabina

03 On potrzebuje drabiny.
On potrzebuje ręcznika.
Ona potrzebuje mydła.
Ona potrzebuje okularów przeciwsłonecznych.

04 Ona potrzebuje pieniędzy.
On ma pieniądze.
Pieniądze są na stole.

05 On potrzebuje pieniędzy.
Ona ma pieniądze.
On potrzebuje parasola.
Ona ma parasol.

06 Mam okulary przeciwsłoneczne.
Potrzebuję okularów przeciwsłonecznych.
Pani ma bilet.
Potrzebuje pani biletu?

07 Potrzebujesz kluczy?
Tak, potrzebuję kluczy.
Potrzebujesz pieniędzy?
Tak, potrzebuję pieniędzy.

08 biżuteria
biżuteria
biżuteria
ubrania
ubrania
zabawki

09 owoce
owoce
owoce
warzywa
warzywa
mięso

10 mięso
warzywa
owoce
zabawki
ubrania
biżuteria

11 Oni kupują mięso.
On kupuje ubrania.
Ona kupuje zabawki.
Oni kupują warzywa.

12 Biały dom jest stary.
Zielony samochód jest nowy.
Czerwony dom jest nowy.
Niebieski samochód jest staromodny.

13 stary telewizor
nowy telewizor
stary telefon
nowy telefon

14 On sprzedaje owoce.
On sprzedaje samochody.
Ona sprzedaje owoce i warzywa.
Ona sprzedaje kwiaty.

15 Ona sprzedaje staromodny kapelusz.
Ona sprzedaje stary samochód.
Ja sprzedaję nowy parasol.
Ja sprzedaję nowy samochód.

16 On kupuje staromodny kapelusz.
On kupuje stary samochód.
Ja kupuję nowy parasol.
Ja kupuję nowy samochód.

17 W tym sklepie sprzedają staromodną biżuterię.
W tym sklepie sprzedają nową biżuterię.
W tym sklepie sprzedają stare książki.
W tym sklepie sprzedają nowe książki.

18 sklep spożywczy
sklep spożywczy
sklep spożywczy
sklep z narzędziami
sklep z narzędziami
sklep jubilerski
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19 sklep spożywczy
sklep z narzędziami
sklep jubilerski

20 Oni robią zakupy w sklepie spożywczym.
Ona robi zakupy w sklepie z narzędziami.
On robi zakupy w sklepie jubilerskim.

21 Ja czytam książkę.
On kupuje lekarstwo.
Oni jedzą czekoladę.
Ona sprzedaje tort.

22 Gdzie kupujesz chleb?
Chleb kupuję w piekarni.
Gdzie kupujesz tort?
Tort kupuję w cukierni.

23 Oni kupują warzywa w sklepie spożywczym.
Ona kupuje lekarstwo w aptece.
Ty kupujesz tort w cukierni.
Ona kupuje książki w księgarni.

24 On kupuje książkę w księgarni.
Ja kupuję drabinę w sklepie z narzędziami.
My sprzedajemy biżuterię w sklepie 
jubilerskim.

Ona sprzedaje lekarstwo w aptece.

25 ciasto
ciasto
ciasto
chleb
chleb
tort

26 czekolada
tort
lekarstwo
apteka
księgarnia
piekarnia

27 zepsuty telewizor
zepsuta zabawka
zepsute radio
zepsuty telefon

28 Mój telewizor jest zepsuty.
Moja zabawka jest zepsuta.
Moja drabina nie jest zepsuta.
Moje okulary nie są zepsute.

29 Dziewczynka chce czekoladę.
Chłopiec chce zabawkę.
Kobieta chce biżuterię.
Pies chce mięso.

30 Ona potrzebuje płaszcza.
Ona chce fioletowy płaszcz.
On potrzebuje okularów.
On chce czerwone okulary.

31 Przepraszam, gdzie jest sklep spożywczy?
Sklep spożywczy jest blisko mostu.
Przepraszam, gdzie jest piekarnia?
Piekarnia jest na ulicy Sosnowej.

32 Przepraszam, potrzebuję lekarstwa. Gdzie jest 
apteka?

Apteka jest blisko szpitala.
Przepraszam, chcę kupić książkę. Gdzie jest 
księgarnia?

Księgarnia jest blisko parku.

33 Ona chce biżuterię, ale jej nie potrzebuje.
On chce tort, ale go nie potrzebuje.
Ona potrzebuje okularów, ale ich nie chce.
On potrzebuje lekarstwa, ale go nie chce.

34 Potrzebuję nowego telewizora.
Dlaczego pan potrzebuje nowego telewizora?
Bo mój stary telewizor jest zepsuty.
Potrzebuję nowego parasola.
Dlaczego potrzebujesz nowego parasola?
Bo mój stary parasol jest zepsuty.

35 Co pani kupuje?
Kupuję owoce i czekoladę.
Co kupujesz?
Kupuję mięso i warzywa.
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36 Przepraszam, czy to jest apteka?
Nie, to jest księgarnia. Apteka jest na ulicy 
Klonowej.

Przepraszam, czy to jest piekarnia?
Nie, to jest sklep spożywczy. Piekarnia jest 
blisko parku.

37 Gdzie jest sklep z narzędziami?
Sklep z narzędziami jest blisko księgarni.
Czego pan potrzebuje?
Potrzebuję nowej drabiny.
Dlaczego pan potrzebuje nowej drabiny?
Bo moja stara drabina jest zepsuta.

4.2 Lekcja główna

01 przedstawienie
przedstawienie
przedstawienie
koncert
koncert
film

02 Chłopiec i jego ojciec oglądają film.
Ludzie oglądają przedstawienie.
Mężczyzna i kobieta słuchają koncertu.
Oni słuchają radia.

03 piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna
golf
golf
tenis

04 koncert
przedstawienie
film
piłka nożna
tenis
golf

05 pomarańcze
sok
herbata
marchew

06 Dziewczynka pije sok.
Mężczyzna i kobieta piją herbatę.
Mężczyzna je marchew.
Kobieta je pomarańczę.

07 Chłopiec lubi piłkę nożną.
Chłopiec nie lubi marchwi.
Dziewczynka lubi konie.
Dziewczynka nie lubi soku.

08 Mężczyzna lubi golf.
Chłopiec nie lubi tenisa.
Kobiety lubią herbatę.
Dziewczynka nie lubi czerwonych butów.
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09 Mężczyzna lubi jabłka.
Chłopiec nie lubi owoców.
On lubi pomarańcze.
On nie lubi pomarańczy.

10 Ona lubi biegać.
Ona lubi czytać.
On lubi gotować.
On lubi pływać.

11 Kobiety grają w golfa.
Kobiety grają w piłkę nożną.
Kobiety grają w tenisa.

12 Dziewczynka nie lubi grać w piłkę nożną.
Mężczyzna lubi grać w piłkę nożną.
Chłopiec nie lubi grać w tenisa.
Kobieta lubi grać w tenisa.

13 Co pan lubi robić?
Lubię grać w piłkę nożną.
Co pani lubi robić?
Lubię czytać.

14 Co lubisz robić?
Lubię słuchać radia.
Co lubisz robić?
Lubię gotować.

15 Chłopiec ma więcej soku niż jego matka.
Dziewczynka ma więcej pomarańczy niż jej 
matka.

Nauczyciel ma więcej książek niż uczennica.
Dziewczynka ma więcej tortu niż jej ojciec.

16 Mężczyzna ma mniej herbaty niż jego żona.
Dziewczynka ma mniej chleba niż jej kolega.
Kobieta ma mniej soku niż jej syn.
Mężczyzna ma mniej tortu niż jego syn.

17 Mężczyzna ma więcej chleba niż jego żona.
Mężczyzna ma mniej chleba niż jego żona.
Kobieta ma więcej pieniędzy niż jej mąż.
Kobieta ma mniej pieniędzy niż jej mąż.

18 Które zwierzę jest duże?
To zwierzę jest duże.
Które zwierzę jest małe?
To zwierzę jest małe.
Które owoce są czerwone?
Te owoce są czerwone.
Które owoce są zielone?
Te owoce są zielone.

19 Która zabawka jest duża?
Niebieska zabawka jest duża.
Która zabawka jest mała?
Żółta zabawka jest mała.
Która koszulka jest brązowa?
Duża koszulka jest brązowa.
Która koszulka jest różowa?
Mała koszulka jest różowa.

20 Kto ma na sobie niebieską koszulkę?
Która koszulka jest czerwona?
Kto gra w golfa?
Która piłka jest biała?
Kto ma okulary przeciwsłoneczne?
Które okulary przeciwsłoneczne są różowe?

21 Lubię tenis bardziej niż piłkę nożną.
Lubię jabłka bardziej niż pomarańcze.
Lubię mleko bardziej niż sok.
Lubię herbatę bardziej niż kawę.

22 Które buty podobają się pani bardziej?
Niebieskie buty podobają mi się bardziej niż 
zielone.

Która bluzka podoba się pani bardziej?
Czarna bluzka podoba mi się bardziej niż 
niebieska.

23 Który rower podoba się pani bardziej?
Zielony rower podoba mi się bardziej niż 
różowy.

Która sukienka podoba ci się bardziej?
Czerwona sukienka podoba mi się bardziej niż 
biała.
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24 Który dom podoba się panu bardziej?
Nowy dom podoba mi się bardziej niż stary.
Który samochód podoba się panu bardziej?
Stary samochód podoba mi się bardziej niż 
nowy.

25 pięć dolarów
dziesięć euro
piętnaście funtów
dwadzieścia złotych

26 jeden złoty
pięć złotych
dziesięć złotych

27 Koszula kosztuje dwanaście funtów.
Książka kosztuje piętnaście dolarów.
Okulary przeciwsłoneczne kosztują dwadzieścia 
euro.

28 Ile kosztuje marchew?
Marchew kosztuje trzy dolary.
Ile kosztuje herbata?
Herbata kosztuje dwa euro.
Ile kosztuje bilet na film?
Bilet na film kosztuje dziewięć funtów.

29 Ile kosztuje bilet na koncert?
Kosztuje czterdzieści euro.
Ile kosztuje kanapka?
Kosztuje trzy funty.
Ile kosztuje sok pomarańczowy?
Kosztuje jednego dolara.

30 Telewizor kosztuje więcej niż okulary 
przeciwsłoneczne.

Kapelusz kosztuje mniej niż płaszcz.
Bilet na koncert kosztuje więcej niż bilet na 
film.

Gazeta kosztuje mniej niż książka.

31 Niebieskie spodnie kosztują więcej niż zielone.
Fioletowy rower kosztuje mniej niż żółty.
Czarny telefon kosztuje więcej niż biały.
Czarne okulary kosztują mniej niż czerwone.

32 Która spódnica podoba się pani bardziej?
Niebieska spódnica podoba mi się bardziej niż 
biała.

Ile kosztuje niebieska koszula?
Kosztuje siedem euro.

33 Który sweter podoba się pani bardziej?
Szary sweter podoba mi się bardziej niż 
fioletowy.

Ile kosztuje szary sweter?
Kosztuje dwadzieścia dziewięć dolarów.

34 Co pan lubi robić?
Lubię grać w piłkę nożną.
Które buty się panu podobają?
Podobają mi się czarne buty.
Ile one kosztują?
Kosztują sześćdziesiąt euro.
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01 metal
metal
metal
drewno
drewno
papier

02 plastik
plastik
plastik
papier
papier
drewno

03 drewno
papier
metal
plastik

04 Ten stół jest zrobiony z drewna.
To krzesło jest zrobione z plastiku.
Ten bilet jest zrobiony z papieru.
Ta drabina jest zrobiona z metalu.

05 drewniana miska
plastikowy talerz
plastikowa miska
drewniany talerz

06 Mam plastikowy kubek.
Mam papierowy kubek.
Mam drewniany stół.
Mam metalowy stół.

07 To jest zrobione z drewna.
To jest zrobione z plastiku.
To jest zrobione z papieru.
To jest zrobione z metalu.

08 Monety są zrobione z metalu.
Karty kredytowe są zrobione z plastiku.
Czeki są zrobione z papieru.

09 Oni płacą monetami.
Ona płaci czekiem.
On płaci kartą kredytową.
Ja płacę gotówką.

10 Chce pani zapłacić czekiem?
Nie, chcę zapłacić gotówką.
Chce pan zapłacić kartą kredytową?
Nie, chcę zapłacić czekiem.
Chce pani zapłacić gotówką?
Nie, chcę zapłacić kartą kredytową.

11 Ile kosztuje drewniane krzesło?
Drewniane krzesło kosztuje sześćdziesiąt 
funtów.

Ile kosztuje plastikowe krzesło?
Plastikowe krzesło kosztuje cztery funty.

12 Drewniane krzesło jest drogie.
Plastikowe krzesło jest tanie.
Metalowa miska jest droga.
Papierowe miski są tanie.

13 Ta biżuteria jest droga.
Ta biżuteria jest tania.
Ten aparat fotograficzny jest drogi.
Ten aparat fotograficzny jest tani.

14 Ten samochód jest tani.
Ten samochód jest drogi.
Ta sukienka jest tania.
Ta sukienka jest droga.

15 Ten telewizor jest ciężki.
Ten stół jest ciężki.
Ta moneta jest lekka.
To prześcieradło jest lekkie.

16 To krzesło jest lekkie.
Ten komputer jest lekki.
To łóżko jest ciężkie.
Ten telewizor jest ciężki.

17 One są szybkie.
One są powolne.
On jest szybki.
On jest powolny.

18 Ten samochód jest szybki.
To zwierzę jest powolne.
Brązowy koń jest szybki.
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19 On jest szybki.
Ono jest lekkie.
Ona jest ciężka.
On jest powolny.

20 To zwierzę jest szybkie.
To zwierzę jest szybsze.
To zwierzę jest powolne.
To zwierzę jest powolniejsze.

21 Moje książki są ciężkie.
Jego książki są cięższe.
Plastikowa miska jest lekka.
Papierowa miska jest lżejsza.

22 Ten aparat fotograficzny jest mały.
Ten aparat fotograficzny jest mniejszy.
Ten aparat fotograficzny jest najmniejszy.
Ten dom jest duży.
Ten dom jest większy.
Ten dom jest największy.

23 Starszy mężczyzna ma siwe włosy.
Starsza kobieta ma siwe włosy.
Młoda kobieta ma czarne włosy.
Młody mężczyzna ma niebieskie włosy.

24 Starszy mężczyzna jest nauczycielem.
Starsza kobieta jest lekarką.
Młoda kobieta jest nauczycielką.
Młody mężczyzna jest lekarzem.

25 Mój dziadek jest stary.
Moja córka jest młoda.
Mój lekarz jest stary.
Moja lekarka jest młoda.

26 Moja córka jest młoda.
Moja córka jest młodsza.
Moja córka jest najmłodsza.
Mój ojciec jest stary.
Mój ojciec jest starszy.
Mój ojciec jest najstarszy.

27 Mój dom jest duży.
Mój dom jest większy niż twój dom.
Mój komputer jest mały.
Mój komputer jest mniejszy niż twój komputer.

28 Ten aparat fotograficzny jest drogi.
Ten telewizor jest droższy.
Ten komputer jest najdroższy.

29 Mężczyzna ma trochę tortu.
Kobieta ma więcej tortu.
Dziewczynka ma najwięcej tortu.

30 Kobieta ma trochę chleba.
Mężczyzna ma więcej chleba.
Chłopiec ma najwięcej chleba.

31 Ona ma kilka książek.
Ona ma więcej książek.
Ona ma najwięcej książek.
On ma kilka długopisów.
On ma więcej długopisów.
On ma najwięcej długopisów.

32 On ma kilka jabłek.
On ma więcej jabłek.
On ma najwięcej jabłek.

33 Potrzebuję kilka talerzy.
Sprzedajemy metalowe, papierowe i drewniane 
talerze. Jakich talerzy pani potrzebuje?

Potrzebuję lekkich talerzy, bo moja rodzina je 
dzisiaj obiad w parku.

Drewniane talerze są lżejsze niż metalowe, ale 
papierowe są najlżejsze.

34 Ile kosztuje dziesięć papierowych talerzy?
Dziesięć papierowych talerzy kosztuje jednego 
dolara. Ile talerzy pani chce?

Chcę dziesięć talerzy.
Chce pani zapłacić gotówką?
Nie, chcę zapłacić kartą kredytową.
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01 On ma trochę pieniędzy.
Ona ma mniej pieniędzy.
Ona ma trochę chleba.
On ma mniej chleba.

02 Mężczyzna ma trochę ryżu.
Dziewczynka ma mniej ryżu.
Kobieta ma najmniej ryżu.
Dziewczynka ma trochę tortu.
Kobieta ma mniej tortu.
Mężczyzna ma najmniej tortu.

03 Kobieta ma trochę owoców.
Chłopiec ma najwięcej owoców.
Dziewczynka ma mniej owoców niż mężczyzna.
Dziewczynka ma więcej owoców niż chłopiec.

04 Te długopisy są takie same.
Te kubki są różne.
Te krzesła są różne.
Te zabawki są takie same.

05 Te krawaty są takie same.
Te krawaty są różne.
Te monety są takie same.
Te monety są różne.

06 Te kubki są tej samej wielkości.
Te kubki są różnej wielkości.
Te kapelusze są tej samej wielkości.
Te kapelusze są różnej wielkości.

07 Te kapelusze są tego samego koloru.
Te kapelusze są różnych kolorów.
Te kubki są tego samego koloru.
Te kubki są różnych kolorów.

08 Te telefony komórkowe są tej samej wielkości, 
ale różnych kolorów.

Te telefony są tego samego koloru, ale różnej 
wielkości.

Te ręczniki są tej samej wielkości, ale różnych 
kolorów.

Te ręczniki są tego samego koloru, ale różnej 
wielkości.

09 To krzesło jest za małe.
Jesteś za duży.
Jestem za niski.

10 Te okulary przeciwsłoneczne są za duże.
Ten płaszcz jest za mały.
Ten but pasuje.

11 Te dżinsy są za duże.
Te dżinsy są za małe.
Te dżinsy pasują.

12 Te buty są za duże.
Te buty są za małe.
Te buty pasują.

13 Czy ta sukienka pasuje?
Tak, pasuje.
Czy ta koszula pasuje?
Nie, jest za duża.

14 Czy ta sukienka pasuje?
Tak, pasuje.
Czy te okulary pasują?
Nie, są za małe.
Czy ten kapelusz pasuje?
Nie, jest za duży.

15 Mój kapelusz jest za duży.
Moje okulary są za małe.
Moje okulary są za duże.
Mój kapelusz jest za mały.

16 Czy chce pan tę koszulkę?
Nie, nie chcę tej koszulki.
Dlaczego?
Bo jest za duża.

17 Czy ten płaszcz pasuje?
Nie, jest za mały.
Ten płaszcz jest większy.

18 Niektóre piłki są żółte.
Żadna piłka nie jest żółta.
Wszystkie piłki są żółte.
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19 Niektóre talerze są plastikowe.
Żaden kubek nie jest papierowy.
Wszystkie zabawki są metalowe.
Wszystkie zabawki są drewniane.

20 Niektóre dzieci siedzą.
Wszystkie dzieci siedzą.
Żadne dziecko nie siedzi.

21 Żaden kwiat nie jest plastikowy.
Niektóre kwiaty są plastikowe.
Wszystkie kwiaty są papierowe.
Niektóre kwiaty są papierowe.

22 Te monety są tego samego koloru, ale różnej 
wielkości.

Te monety są tej samej wielkości, ale różnych 
kolorów.

Nasze koszulki są tego samego koloru, ale 
różnej wielkości.

Nasze koszulki są tej samej wielkości, ale 
różnych kolorów.

23 Która sukienka podoba ci się bardziej?
Czerwona sukienka podoba mi się bardziej niż 
niebieska.

Która sukienka podoba ci się najbardziej?
Czarna sukienka podoba mi się najbardziej.

24 Które koty ci się podobają?
Podobają mi się wszystkie koty.
Które zabawki ci się podobają?
Podobają mi się wszystkie zabawki.

25 Okno jest otwarte.
Drzwi są zamknięte.
Książka jest otwarta.
Książka jest zamknięta.

26 Drzwi są otwarte.
Drzwi są zamknięte.
Okno jest otwarte.
Okno jest zamknięte.

27 Sklep jubilerski jest otwarty.
Księgarnia jest otwarta.
Apteka jest zamknięta.
Sklep z zabawkami jest zamknięty.

28 Sklep spożywczy jest otwarty.
Sklep spożywczy jest zamknięty.
Piekarnia jest otwarta.
Piekarnia jest zamknięta.

29 Czy chcesz tortu?
Tak.
Dziękuję.
Proszę bardzo.

30 Przepraszam, czy sklep spożywczy jest otwarty?
Tak, sklep spożywczy jest otwarty.
Dziękuję.
Proszę bardzo.

31 Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo.

32 Dzisiaj kończę cztery lata. Chcę tort.
Jakiego koloru tort chcesz?
Chcę niebieski tort.
Jakiej wielkości tort chcesz?
Chcę największy tort.

33 Dzisiaj mój syn kończy cztery lata. Potrzebuję 
tortu.

Jakiego koloru tortu pani potrzebuje?
Potrzebuję niebieskiego tortu.
Jakiej wielkości tortu pani potrzebuje?
Potrzebuję największego tortu.

34 To jest największy niebieski tort.
Ile kosztuje?
Kosztuje dwadzieścia pięć dolarów.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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4.5 Kamień milowy

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 Czy wszystkie kwiaty są tego samego koloru?
Nie, kwiaty nie są tego samego koloru.

03 Jakiego koloru kwiaty pan chce?
Chcę czerwone kwiaty.

04 Ile kwiatów pan chce?
Chcę trzydzieści pięć kwiatów.

05 Dziękuję!
Proszę bardzo.

06 Dzień dobry!
Dzień dobry!

07 Czy pan sprzedaje jajka?
Tak, sprzedaję jajka.

08 Ile jajek pan potrzebuje?
Potrzebuję czterdzieści osiem jajek.

09 Dziękuję!
Proszę bardzo.

10 Dzień dobry!
Dzień dobry!

11 Ile kosztuje to krzesło?
To krzesło kosztuje pięćdziesiąt dolarów.

12 Jak pan chce zapłacić?
Chcę zapłacić kartą kredytową.

13 Dziękuję!
Proszę bardzo.

14 Dzień dobry!
Dzień dobry!

15 Jakiego koloru garnitury pan lubi?
Lubię czarne garnitury.

16 Czy ten garnitur jest za duży?
Tak, ten garnitur jest za duży.

17 Czy ma pan mniejszy garnitur?
Tak, mam mniejszy garnitur.

18 Czy pasuje?
Tak, pasuje.

19 Dziękuję!
Proszę bardzo.

20 Czy restauracja jest otwarta?
Tak, restauracja jest otwarta.
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Indeks
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it occurs. 
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In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione è 
indicato in parentesi.

아래 찾아보기에서 단어 앞의 숫자는 각 단어가 나오는 핵심 학습을 
가리킵니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 
횟수입니다.

この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。

在这个索引中，跟随在每个单词后面的是使用这个单词的“核心课程”。
括号中是该单词在该课程中出现的次数。
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a 3.5 (1)
ale 3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.3 (1), 

4.4 (8)
angielskiego 3.3 (6)
angielsku 3.3 (12)
Anna 2.3 (1), 3.5 (1)
aparat 4.3 (6)
aptece 4.1 (2)
apteka 4.1 (5), 4.4 (1)
arabskiego 3.3 (5)
arabsku 3.3 (10)
Australii 3.3 (4)
babcia 2.2 (2), 2.4 (1), 3.4 (1)
babcię 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
babciu 2.4 (3)
bardziej 4.2 (20), 4.4 (2)
bardzo 4.4 (5), 4.5 (4)
bawi 2.1 (3), 2.3 (1), 3.1 (1)
bawią 2.1 (4), 2.2 (1), 3.1 (2)
bawię 3.1 (2)
bawimy 3.1 (1)
Bernard 2.3 (1)
Bertrand 2.3 (1)
biała 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (3)
białe 1.3 (4), 1.4 (3)
biały 1.3 (10), 4.1 (1), 4.2 (1)
białych 1.4 (1)
biega 3.1 (2)
biegać 4.2 (1)
biegają 1.2 (2)
biegam 3.2 (1)
biegną 1.1 (7), 1.2 (4)
biegnie 1.1 (13), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (1)
biegniemy 1.4 (1)
bilet 4.1 (3), 4.2 (4), 4.3 (1)
biletu 4.1 (1)
biżuteria 4.1 (4), 4.3 (2)
biżuterię 4.1 (5)
blisko 2.3 (8), 2.5 (1), 4.1 (5)
blond 2.4 (4)
bluzka 1.4 (2), 4.2 (2)
bluzkę 1.4 (1)
bluzki 1.4 (1)
bo 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
braci 3.1 (2)
bracia 2.1 (1)
braćmi 2.1 (2)

brat 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 
3.4 (1)

brata 2.2 (2)
bratem 2.1 (1)
brązowa 4.2 (2)
brązowe 2.4 (6)
brązowy 2.4 (5), 4.3 (1)
Brazylia 2.3 (3)
Brazylii 2.3 (2), 2.5 (1)
brudna 3.4 (2)
brudne 3.4 (3)
brudny 3.4 (2)
brzydko 3.2 (4), 3.4 (1)
bucie 2.2 (1)
budzi 3.4 (13)
but 4.4 (1)
butów 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
buty 1.4 (7), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 

4.2 (4), 4.4 (3)
całują 2.2 (1)
całuje 2.2 (4)
chce 2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1), 4.1 (10), 

4.3 (5), 4.4 (1), 4.5 (3)
chcę 4.1 (1), 4.3 (5), 4.4 (4), 4.5 (3)
chcesz 4.4 (3)
Chin 2.3 (2), 2.5 (1), 3.3 (4)
Chinach 2.3 (1)
chińskiego 3.3 (5)
chińsku 3.3 (18)
Chiny 2.3 (3)
chleb 1.2 (6), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (3), 

4.1 (4)
chleba 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (2)
chłopca 3.4 (1)
chłopcami 1.3 (1)
chłopcem 1.3 (1)
chłopców 2.1 (1), 3.3 (2)
chłopcu 2.4 (2)
chłopcy 1.1 (5), 1.2 (2), 2.1 (4), 2.2 (2), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
chłopiec 1.1 (16), 1.2 (10), 1.3 (2), 1.4 (3), 

2.1 (3), 2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.2 (7), 4.3 (1), 4.4 (2)

chodzą 1.2 (2)
chora 2.4 (4)
chory 2.4 (2)
ci 2.4 (3), 3.1 (1), 3.4 (3), 4.2 (1), 4.4 (4)
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ciasto 4.1 (3)
ciebie 2.4 (7), 3.1 (2)
ciężka 4.3 (1)
ciężki 4.3 (3)
ciężkie 4.3 (2)
cięższe 4.3 (1)
co 1.2 (8), 1.3 (12), 1.4 (8), 1.5 (5), 

2.1 (2), 2.4 (12), 3.1 (6), 3.2 (2), 
3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (2), 4.2 (5)

córka 2.1 (6), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (4)
córkę 2.2 (1), 3.4 (1)
córki 2.1 (3)
cukierni 4.1 (2)
czarna 1.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
czarne 1.3 (2), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.5 (1)
czarny 1.3 (8), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (2), 

4.2 (1)
czarnych 1.4 (1)
czego 4.1 (1)
czeki 4.3 (1)
czekiem 4.3 (3)
czekolada 4.1 (1)
czekoladę 4.1 (3)
czerwona 1.3 (2), 1.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (1)
czerwoną 1.3 (2)
czerwone 1.3 (14), 1.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 

4.5 (1)
czerwony 1.3 (5), 1.4 (1), 4.1 (1)
czerwonych 1.4 (1), 4.2 (1)
czerwonym 3.2 (1)
cześć 2.3 (2), 2.4 (13), 3.5 (4)
czeszą 3.4 (1)
czesze 3.4 (4)
człowiek 3.3 (4)
czterdzieści 3.3 (21), 4.2 (1), 4.5 (1)
czterej 2.1 (2)
czternaście 3.1 (5)
czternastu 3.1 (1)
cztery 1.4 (13), 2.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (5), 

4.3 (1), 4.4 (2)
czuje 2.4 (1)
czuję 2.4 (3)
czujesz 2.4 (3)
czwartek 3.2 (3)
czwartki 3.2 (1)
czworo 2.1 (1)
czy 1.2 (8), 1.3 (2), 1.4 (5), 1.5 (2), 

2.1 (1), 2.2 (5), 2.4 (3), 2.5 (3), 
3.1 (3), 3.3 (5), 3.5 (3), 4.1 (2), 
4.4 (9), 4.5 (6)

czysta 3.4 (4)
czyste 3.4 (2)
czysty 3.4 (2)
czyta 1.1 (12), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6), 
3.4 (1)

czytać 4.2 (2)
czytają 1.1 (9), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (3), 

3.4 (1)
czytam 1.5 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 

4.1 (1)
czytamy 1.4 (2)
daleko 2.3 (8)
dlaczego 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
długopis 1.2 (3), 1.3 (1)
długopisów 2.1 (1), 4.3 (3)
długopisu 1.2 (1)
długopisy 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.4 (1)
dni 3.2 (5)
do 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.3 (5), 2.4 (8), 2.5 (2), 3.4 (13), 
3.5 (4)

Dobek 2.3 (1)
dobranoc 3.1 (3)
dobry 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 

1.5 (2), 2.3 (6), 2.4 (5), 2.5 (4), 
3.1 (9), 3.2 (6), 3.5 (2), 4.5 (8)

dobrze 2.4 (15), 3.1 (4), 3.5 (1)
dolara 4.2 (1), 4.3 (1)
dolarów 4.2 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
dolary 4.2 (1)
dom 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.2 (5), 

4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (5)
domu 2.2 (5), 2.3 (8), 3.1 (5), 3.2 (4), 

3.5 (1)
Do widzenia 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.3 (5), 2.4 (8), 2.5 (2), 3.5 (4)
drabina 4.1 (3), 4.3 (1)
drabinę 4.1 (2)
drabiny 4.1 (3)
drewna 4.3 (2)
drewniana 4.3 (1)
drewniane 4.3 (5), 4.4 (1)
drewniany 4.3 (2)
drewno 4.3 (4)
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droga 4.3 (3)
drogi 4.3 (3)
drogie 4.3 (1)
droższy 4.3 (1)
drzew 1.4 (2)
drzewa 1.4 (2), 2.3 (2)
drzewo 1.3 (4), 1.4 (1), 3.2 (5)
drzwi 2.2 (4), 2.3 (2), 4.4 (3)
drzwiach 3.2 (2)
duża 1.3 (1), 4.2 (3), 4.4 (2)
duże 1.3 (4), 2.2 (2), 4.2 (2), 4.4 (4)
duży 1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (3), 

4.5 (2)
dwa 1.4 (18), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 4.2 (1)
dwadzieścia 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (10), 4.2 (3), 

4.4 (1)
dwaj 2.1 (1)
dwanaście 2.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (1)
dwie 1.4 (3), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.5 (1)
dwóch 2.1 (1), 3.1 (1)
dwoje 2.1 (2)
dworze 3.1 (8), 3.5 (1)
dwudziestoma 3.1 (1)
dziadek 2.2 (2), 2.4 (1), 4.3 (1)
dziadka 2.2 (2), 3.2 (1)
dziadkiem 3.2 (1)
dziadku 2.4 (3)
dzieci 1.2 (6), 2.1 (9), 2.2 (3), 3.1 (1), 

4.4 (2)
dziecko 1.2 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 3.2 (3), 

3.3 (1), 4.4 (1)
dziećmi 3.2 (1)
dziękuję 3.2 (2), 4.4 (5), 4.5 (4)
dziękujemy 3.2 (2)
dzień 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 

1.5 (2), 2.3 (6), 2.4 (5), 2.5 (4), 
3.1 (6), 3.2 (11), 3.5 (2), 4.5 (8)

dziesięć 2.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (2), 
4.3 (3)

dziewczyna 3.2 (1), 3.3 (1)
dziewczynce 2.4 (2)
dziewczynka 1.1 (18), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (3), 

2.1 (3), 2.2 (8), 2.3 (2), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (4)

dziewczynką 1.3 (2)
dziewczynkami 1.3 (2)

dziewczynkę 3.4 (1)
dziewczynki 1.1 (7), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (4), 

2.2 (2), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 
3.4 (1)

dziewczyny 3.2 (1)
dziewięć 2.1 (7), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 

3.4 (1), 4.2 (2)
dziewiętnaście 3.1 (4)
dżinsy 2.4 (4), 4.4 (3)
dzisiaj 3.2 (10), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
Egipt 2.3 (2)
Egiptu 2.3 (1), 3.3 (1)
euro 4.2 (6)
film 4.2 (6)
fioletowe 2.4 (1)
fioletowo 3.4 (1)
fioletowy 2.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (2)
fotograficzny 4.3 (6)
Francji 2.3 (7)
funtów 4.2 (3), 4.3 (1)
funty 4.2 (1), 4.3 (1)
Gabrysia 2.3 (2)
Gabrysiu 2.4 (2)
garnitur 2.4 (8), 3.1 (2), 4.5 (4)
garnitury 4.5 (2)
gazet 1.4 (1)
gazeta 1.2 (4), 1.4 (1), 2.2 (4), 4.2 (1)
gazetę 1.2 (3), 1.4 (2), 2.1 (1)
gazety 2.1 (1)
gdzie 2.2 (9), 2.3 (7), 2.5 (1), 3.1 (3), 

3.2 (2), 3.4 (3), 3.5 (4), 4.1 (7)
Giulia 2.3 (1)
głodna 2.4 (3), 2.5 (2)
głodni 2.4 (2)
głodny 2.4 (5), 2.5 (2)
go 3.1 (1), 4.1 (2)
golf 4.2 (4)
golfa 4.2 (2)
gorąco 2.4 (7)
gości 3.3 (2)
goście 3.2 (6)
gościem 3.2 (2)
gośćmi 3.2 (2)
gotować 4.2 (2)
gotówką 4.3 (4)
gotują 1.1 (3), 1.2 (4), 2.1 (1), 2.2 (1)
gotuje 1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.4 (1)
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gra 4.2 (1)
grać 4.2 (6)
grają 3.2 (6), 4.2 (3)
gram 3.2 (1), 3.5 (4)
gramy 3.2 (1)
grasz 3.5 (4)
grę 3.2 (7)
Haddad 3.3 (2)
herbata 4.2 (3)
herbatę 4.2 (3)
herbaty 4.2 (1)
hotelu 3.2 (2)
i 1.2 (13), 2.1 (28), 2.2 (6), 3.1 (11), 

3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (3), 
4.2 (3), 4.3 (1)

ich 2.1 (6), 3.4 (1), 4.1 (1)
idą 1.2 (3)
idzie 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1)
idziemy 1.4 (1)
ile 1.4 (19), 2.1 (11), 2.5 (1), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.2 (9), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (3)

ilu 2.1 (2), 3.3 (1)
Isabella 2.3 (1)
ja 1.3 (20), 1.4 (9), 1.5 (4), 2.3 (5), 

2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (5), 
4.1 (6), 4.3 (1)

ją 3.1 (1)
jabłek 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (3)
jabłka 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (2)
jabłko 1.2 (7), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (2), 

2.2 (1), 3.2 (1)
Jacek 2.3 (1)
jadalni 2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (1)
jadalnia 2.2 (3)
jajek 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.5 (2)
jajka 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 4.5 (2)
jajko 1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (2), 3.1 (2)
jak 2.3 (6), 2.4 (4), 2.5 (3), 3.2 (1), 

4.5 (1)
jakich 4.3 (1)
jakiego 2.4 (6), 4.4 (2), 4.5 (2)
jakiej 4.4 (2)
Janik 2.3 (1)
Jankowski 3.2 (1)
Japonia 2.3 (5)
Japonii 3.3 (1)

Jaś 2.3 (2)
je 1.1 (22), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (2), 

1.5 (1), 2.1 (5), 2.3 (1), 3.1 (8), 
3.2 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)

jeden 1.4 (13), 2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.2 (1)

jedenaście 2.1 (4)
jedna 1.4 (7), 3.2 (1)
jednego 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
jedno 1.4 (5)
jedzą 1.1 (6), 1.2 (9), 1.4 (1), 2.1 (3), 

3.1 (3), 3.4 (1), 4.1 (1)
jego 2.1 (15), 2.2 (2), 2.4 (8), 3.2 (2), 

3.4 (4), 4.2 (6), 4.3 (1)
jej 2.1 (13), 2.2 (2), 2.4 (6), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (6)
jem 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2)
jemy 3.1 (4), 3.2 (2), 3.5 (2)
jesień 3.2 (1)
jesienią 3.2 (2)
jest 1.2 (16), 1.3 (56), 1.4 (56), 1.5 (2), 

2.1 (38), 2.2 (52), 2.3 (28), 2.4 (46), 
2.5 (2), 3.1 (17), 3.2 (32), 3.3 (17), 
3.4 (27), 3.5 (4), 4.1 (24), 4.2 (14), 
4.3 (69), 4.4 (28), 4.5 (4)

jestem 1.3 (14), 2.2 (2), 2.3 (11), 2.4 (11), 
2.5 (3), 3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (2), 
4.4 (1)

jesteś 2.1 (5), 2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)

jesteście 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
jesteśmy 1.3 (6), 2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1)
jesz 3.1 (2), 3.2 (1)
Józef 3.1 (1)
jubilerski 4.1 (2), 4.4 (1)
jubilerskim 4.1 (2)
kanapek 1.4 (3)
kanapka 1.2 (5), 1.4 (1), 4.2 (1)
kanapkę 1.3 (1), 2.1 (1)
kanapki 1.2 (3), 1.4 (2), 2.1 (1)
kapelusz 1.4 (7), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (3)
kapelusza 3.1 (1)
kapelusze 1.4 (3), 4.4 (4)
kapeluszu 2.2 (1)
kapeluszy 2.1 (1), 3.3 (1)
kartą 4.3 (4), 4.5 (1)
karty 4.3 (1)



49

kawa 1.2 (3), 1.5 (1), 3.2 (1)
kawę 1.2 (1), 3.1 (8), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1)
kawiarni 3.1 (1)
Kazimierz 3.2 (1)
kiedy 3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
kilka 4.3 (4)
kim 3.2 (2)
Klaudia 2.3 (1)
Klonowej 4.1 (1)
klucze 1.4 (2), 2.2 (3)
kluczy 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (2)
kobiecie 2.4 (1)
kobiet 2.1 (1)
kobieta 1.1 (16), 1.2 (11), 1.3 (2), 1.4 (8), 

2.1 (9), 2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (6), 
3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (7), 
4.1 (1), 4.2 (7), 4.3 (6), 4.4 (3)

kobietą 1.3 (1)
kobiety 1.1 (9), 1.2 (7), 1.4 (2), 3.1 (3), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (4)
koc 3.4 (3)
kocem 3.4 (1)
kocha 2.2 (3)
kochają 2.2 (2)
kocham 2.2 (5)
kolację 3.1 (3), 3.2 (2)
kolacji 3.1 (2)
Kołakiewicz 3.2 (1)
kolega 2.1 (1), 4.2 (1)
kolegą 2.1 (1)
kolegami 2.1 (1), 3.2 (1)
kolegę 3.4 (1)
koleżanka 2.1 (2), 3.5 (1)
koleżanką 2.1 (1), 3.5 (1)
koleżankami 2.1 (1), 3.2 (1)
koleżankę 3.2 (1)
koleżanki 2.1 (1), 3.2 (1)
kolorów 4.4 (6)
koloru 2.4 (6), 4.4 (8), 4.5 (4)
komórkowe 1.4 (1), 4.4 (1)
komórkowy 1.4 (1)
komputer 2.2 (7), 4.3 (4)
komputery 2.2 (2)
komputerze 2.2 (1)
koń 1.2 (4), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.3 (1), 

4.3 (1)
koncert 4.2 (5)

koncertu 4.2 (1)
kończę 4.4 (1)
kończy 4.4 (1)
konia 1.2 (1)
konie 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
kostium 2.4 (2)
kosztują 4.2 (5)
kosztuje 4.2 (24), 4.3 (6), 4.4 (2), 4.5 (2)
koszula 1.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (2), 4.4 (1)
koszulą 2.2 (1)
koszulę 3.4 (1)
koszulka 1.4 (2), 2.4 (1), 4.2 (5)
koszulkę 1.4 (1), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
koszulki 1.4 (3), 3.4 (1), 4.4 (3)
kot 1.2 (5), 1.3 (3), 2.1 (3), 2.2 (9), 

3.2 (1), 3.4 (2)
kota 1.2 (1)
koty 1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
Kowalska 2.3 (1)
Kowalski 2.3 (1)
kraj 2.3 (8)
krawat 2.4 (5), 3.1 (1)
krawata 3.1 (1)
krawatów 3.1 (1), 3.3 (1)
krawaty 4.4 (2)
kredytową 4.3 (4), 4.5 (1)
kredytowe 4.3 (1)
Krystyna 2.3 (1)
krzeseł 1.4 (2), 2.1 (1)
krzesła 1.4 (2), 4.4 (1)
krześle 2.2 (3)
krzesło 2.3 (2), 4.3 (8), 4.4 (1), 4.5 (2)
książek 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
książka 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 

2.5 (2), 3.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (2)
książkę 1.2 (2), 1.3 (6), 2.1 (3), 3.1 (2), 4.1 (3)
książki 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.2 (2), 

4.1 (3), 4.3 (2)
księgarni 4.1 (3)
księgarnia 4.1 (4), 4.4 (1)
księżyc 1.3 (6)
kto 1.4 (13), 2.1 (4), 3.3 (2), 4.2 (3)
która 4.2 (9), 4.4 (2)
które 4.2 (7), 4.4 (2)
który 4.2 (4)
kubek 1.4 (2), 1.5 (2), 2.2 (2), 4.3 (2), 

4.4 (1)
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kubki 1.4 (2), 2.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (5)
kubków 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (3)
kuchni 2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (1)
kuchnia 2.2 (5), 2.3 (2)
kupić 4.1 (1)
kupują 4.1 (3)
kupuje 1.4 (6), 3.4 (1), 4.1 (9)
kupuję 1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (7)
kupujesz 3.4 (3), 4.1 (4)
kwiat 1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
kwiatów 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.5 (2)
kwiaty 1.3 (10), 1.4 (4), 3.2 (1), 3.4 (3), 

4.1 (1), 4.4 (3), 4.5 (4)
ładnie 3.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (2)
laptop 2.2 (2)
lat 2.1 (22), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 

3.3 (6)
lata 2.1 (4), 4.4 (2)
latem 3.2 (4)
lato 3.2 (1)
łazience 2.2 (1), 3.4 (4)
łazienka 2.2 (4)
lekarka 3.1 (1), 4.3 (1)
lekarką 1.3 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
lekarstwa 4.1 (2)
lekarstwo 4.1 (4)
lekarz 1.3 (2), 1.4 (1), 4.3 (1)
lekarzami 1.3 (1)
lekarzem 1.3 (7), 2.1 (1), 4.3 (1)
lekka 4.3 (2)
lekki 4.3 (1)
lekkich 4.3 (1)
lekkie 4.3 (3)
Lewandowska 3.1 (1)
Li 3.3 (1)
Lima 2.5 (1)
Lin 2.3 (1), 3.3 (1)
łóżek 1.4 (1)
łóżka 1.4 (1)
łóżkiem 2.2 (4)
łóżko 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (1)
łóżku 2.2 (3), 3.4 (1)
lubi 4.2 (22), 4.5 (1)
lubią 4.2 (1)
lubię 4.2 (9), 4.5 (1)
lubisz 4.2 (2)
ludzie 3.3 (6), 3.4 (3), 4.2 (1)
lżejsza 4.3 (1)

lżejsze 4.3 (1)
ma 1.2 (10), 1.3 (8), 1.4 (30), 1.5 (3), 

2.1 (18), 2.4 (16), 3.1 (7), 3.2 (13), 
3.3 (3), 4.1 (6), 4.2 (14), 4.3 (19), 
4.4 (14), 4.5 (1)

Magdo 3.5 (1)
mają 1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (7), 1.5 (1), 

2.1 (2), 2.4 (2), 4.1 (2)
mała 4.2 (3)
małe 1.3 (4), 2.2 (2), 4.2 (2), 4.4 (5)
mały 1.3 (2), 2.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (3)
mam 1.3 (8), 1.4 (8), 1.5 (3), 2.1 (5), 

2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (7), 3.3 (2), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (4), 
4.5 (1)

mama 3.4 (3)
mamo 2.4 (3)
mamy 1.3 (3), 1.4 (4), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.4 (2), 3.3 (4)
marchew 4.2 (4)
marchwi 4.2 (1)
Marek 2.3 (1)
Maria 3.1 (1)
Markiewicz 2.3 (1)
masz 2.1 (5), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.3 (1), 

3.4 (1), 3.5 (1)
matka 2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 

3.4 (1), 4.2 (2)
matkę 2.2 (2)
mąż 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2)
Mei 2.3 (1)
metal 4.3 (4)
metalowa 4.3 (1)
metalowe 4.3 (2), 4.4 (1)
metalowy 4.3 (1)
metalu 4.3 (3)
męża 2.2 (2)
mężczyzn 2.1 (1)
mężczyzna 1.1 (14), 1.2 (11), 1.3 (2), 1.4 (6), 

2.1 (6), 2.2 (14), 2.3 (1), 2.4 (6), 
3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (6), 
4.2 (10), 4.3 (6), 4.4 (3)

mężczyzną 1.3 (1)
mężczyźni 1.1 (7), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.2 (1), 

3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
mężczyźnie 2.4 (1)
mężem 3.2 (1)
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mi 2.3 (4), 2.4 (7), 2.5 (5), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (9), 
4.4 (4)

miasto 2.3 (5), 3.2 (1)
Michał 3.2 (1)
mieście 2.5 (1)
miesiąc 3.2 (2)
miesięcy 3.2 (4)
mięso 4.1 (5)
mieszka 2.3 (2), 3.2 (1), 3.4 (2)
mieszkacie 2.3 (3)
mieszkają 2.3 (1), 2.5 (2)
mieszkam 2.3 (11), 3.2 (1)
mieszkamy 2.3 (6), 3.3 (1)
mieszkanie 2.2 (4)
mieszkaniu 2.2 (2), 2.3 (6)
mieszkasz 2.3 (3)
miło 2.3 (4), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
misce 2.2 (1)
misek 1.4 (3), 2.1 (1), 3.3 (4), 3.5 (1)
miska 1.4 (4), 2.2 (1), 4.3 (5)
miski 1.4 (4), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.3 (1)
mleka 1.2 (1)
mleko 1.2 (5), 1.3 (1), 3.2 (4), 4.2 (1)
młoda 4.3 (5)
młodsza 4.3 (1)
młody 4.3 (2)
mniej 4.2 (10), 4.4 (5)
mniejszy 4.3 (2), 4.5 (2)
moi 2.1 (4), 3.3 (2)
moim 2.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1)
mój 2.1 (10), 2.2 (4), 2.3 (6), 2.4 (10), 

2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 
4.1 (3), 4.3 (9), 4.4 (3)

moja 2.1 (13), 2.2 (4), 2.3 (7), 2.4 (3), 
2.5 (2), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.3 (6)

moją 2.1 (3), 3.3 (1)
moje 2.1 (5), 2.2 (2), 2.4 (3), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
mokra 3.4 (2)
mokre 3.4 (3)
mokry 3.4 (1)
moneta 4.3 (1)
monetami 4.3 (1)
monety 4.3 (1), 4.4 (4)
moście 2.3 (2)
Moskwa 2.3 (1)

Moskwę 3.2 (1)
Moskwie 2.3 (3)
most 2.3 (4)
mostu 2.3 (2), 4.1 (1)
mówi 3.3 (21), 3.5 (1)
mówią 3.3 (5)
mówię 3.3 (12), 3.5 (1)
mówisz 3.3 (2)
my 1.3 (9), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.3 (4), 2.4 (2), 3.3 (3), 4.1 (1)
mydła 4.1 (1)
mydłem 3.4 (1)
mydło 3.4 (3)
myją 3.4 (5)
myje 3.4 (15)
myję 3.4 (9), 3.5 (2)
myjesz 3.4 (2), 3.5 (1)
na 1.4 (22), 2.1 (2), 2.2 (19), 2.3 (3), 

2.4 (8), 3.1 (12), 3.2 (2), 3.4 (7), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (5)

najbardziej 4.4 (2)
najdroższy 4.3 (1)
najlżejsze 4.3 (1)
najmłodsza 4.3 (1)
najmniej 4.4 (2)
najmniejszy 4.3 (1)
najstarszy 4.3 (1)
najwięcej 4.3 (5), 4.4 (1)
największego 4.4 (1)
największy 4.3 (1), 4.4 (2)
nam 2.4 (3)
narzędziami 4.1 (7)
nasi 2.1 (1), 3.2 (5)
nasz 2.1 (2), 3.2 (2)
nasza 2.1 (1)
nasze 2.1 (1), 4.4 (2)
naszej 3.2 (1)
naszym 3.2 (4)
naszymi 3.2 (2)
nauczyciel 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
nauczycielami 1.3 (1)
nauczycielem 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (3), 4.3 (1)
nauczycielką 1.3 (4), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
nazywa 2.3 (14), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
nazywam 2.3 (15), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.3 (2)
nazywasz 2.3 (3), 2.5 (1)
nie 1.2 (21), 1.3 (4), 1.4 (5), 2.1 (7), 
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2.2 (1), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (1), 3.3 (5), 3.5 (1), 4.1 (8), 
4.2 (8), 4.3 (4), 4.4 (9), 4.5 (1)

niebieska 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (4), 4.4 (1)
niebieską 4.2 (1)
niebieski 1.3 (4), 2.1 (1), 2.4 (4), 4.1 (1), 

4.4 (2)
niebieskie 1.3 (5), 1.4 (2), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
niebieskiego 4.4 (1)
niebo 1.3 (4)
niedziela 3.2 (5)
niektóre 4.4 (5)
niesmaczna 3.2 (1)
niesmaczne 3.2 (2)
niska 2.4 (3)
niski 2.4 (2), 4.4 (1)
niż 4.2 (32), 4.3 (3), 4.4 (3)
noc 3.1 (3)
nocy 3.1 (2)
nową 4.1 (1)
Nowak 2.3 (5)
nowe 4.1 (1)
nowego 4.1 (4)
nowej 4.1 (2)
nowy 4.1 (8), 4.2 (2)
Nowym Jorku 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
nożna 4.2 (4)
nożną 4.2 (7)
numer 2.3 (2)
obiad 3.1 (5), 3.2 (4), 3.4 (1), 4.3 (1)
obiadem 3.1 (1), 3.4 (1)
obiedzie 3.4 (1)
od 2.3 (8)
odwiedza 3.2 (6)
odwiedzają 3.2 (1)
odwiedzam 3.2 (1), 3.4 (1)
ogląda 3.1 (1)
oglądają 2.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
oglądam 3.2 (1)
ojciec 2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 

3.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (3)
oknie 3.2 (1)
okno 2.2 (6), 4.4 (3)
okulary przeciwsłoneczne
 4.1 (3), 4.2 (4), 4.4 (1)
okularów przeciwsłonecznych
 4.1 (2)
okulary 4.1 (5), 4.2 (5), 4.4 (4)

Olszewska 2.3 (1)
on 1.1 (14), 1.2 (15), 1.3 (6), 1.4 (2), 

1.5 (2), 2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (3), 
2.4 (5), 3.1 (9), 3.2 (6), 3.3 (16), 
3.4 (7), 4.1 (18), 4.2 (4), 4.3 (11), 
4.4 (2)

ona 1.1 (10), 1.2 (11), 1.3 (6), 1.4 (5), 
2.1 (16), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (3), 
3.1 (5), 3.3 (8), 3.4 (6), 4.1 (20), 
4.2 (2), 4.3 (5), 4.4 (2)

one 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (2), 2.1 (3), 
2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)

oni 1.1 (7), 1.2 (25), 1.3 (4), 2.1 (5), 
2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.2 (4), 3.4 (2), 4.1 (5), 4.2 (1), 
4.3 (1)

ono 1.3 (2), 3.3 (2), 4.3 (1)
osiem 2.1 (6), 2.3 (1), 3.3 (3), 4.5 (1)
osiemnaście 3.1 (2), 3.2 (5)
osiemnastoma 3.1 (1)
otwarta 4.4 (3), 4.5 (2)
otwarte 4.4 (3)
otwarty 4.4 (4)
owoce 4.1 (7), 4.2 (4)
owoców 4.2 (1), 4.4 (4)
pachną 3.2 (2), 3.4 (1)
pachnie 3.2 (5), 3.4 (1), 3.5 (2)
palce 3.2 (5)
palców 3.2 (1)
palcu 3.4 (1)
pan 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (4), 

2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (4), 
3.3 (5), 4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (7)

pana 2.2 (2), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.5 (1)
pani 1.3 (7), 1.4 (2), 1.5 (4), 2.1 (2), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (4), 2.5 (5), 
3.1 (6), 3.2 (4), 3.3 (5), 3.5 (3), 
4.1 (3), 4.2 (6), 4.3 (5), 4.4 (2)

panie 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
państwo 1.4 (5), 1.5 (1), 3.1 (1)
państwu 2.4 (2)
panu 2.5 (1), 4.2 (3)
papier 4.3 (4)
papierowa 4.3 (1)
papierowe 4.3 (3), 4.4 (2)
papierowy 4.3 (1), 4.4 (1)
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papierowych 4.3 (2)
papieru 4.3 (3)
parasol 4.1 (5)
parasola 4.1 (3)
parasole 4.1 (1)
park 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1)
parku 2.3 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 

4.1 (2), 4.3 (1)
Paryż 2.3 (2), 3.2 (1)
Paryżu 2.3 (4)
pasek 2.4 (6)
pasków 3.1 (1), 3.3 (1)
pasta 3.4 (3)
pasują 4.4 (3)
pasuje 4.4 (8), 4.5 (2)
patrzą 2.2 (2)
patrzy 2.2 (1)
Paulo 2.5 (1)
Pei-chi Yu 2.5 (1)
Pei-li 2.5 (1)
Pekin 3.2 (1)
Pekinie 2.3 (1)
Pekinu 2.5 (1)
piątek 3.2 (5)
pić 2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1)
pięć 1.4 (8), 2.1 (5), 3.3 (7), 4.2 (2), 

4.4 (1), 4.5 (1)
pięćdziesiąt 3.3 (3), 4.5 (1)
pięciu 2.1 (1)
piekarni 4.1 (1)
piekarnia 4.1 (5), 4.4 (2)
pieniądze 4.1 (3)
pieniędzy 4.1 (4), 4.2 (2), 4.4 (2)
Pierre 2.3 (1)
pierze 3.4 (4)
pies 1.2 (8), 1.3 (4), 2.1 (3), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
piętnaście 3.1 (4), 4.2 (2)
piją 1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 

4.2 (1)
pije 1.1 (17), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (2), 3.1 (4), 4.2 (1)
piję 1.3 (1), 3.1 (3), 3.4 (2)
pijesz 3.4 (1)
piłek 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
piłka 1.3 (5), 1.4 (2), 2.2 (2), 3.4 (3), 

4.2 (5), 4.4 (1)
piłkę 1.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (7)

piłki 1.3 (1), 1.4 (2), 4.4 (2)
piorę 3.4 (2)
Piotr 2.3 (2)
piszą 1.1 (3), 1.2 (2)
pisze 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (2), 

3.3 (6)
piszę 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (2)
piszemy 1.4 (1)
płacą 4.3 (1)
płacę 4.3 (1)
płaci 4.3 (2)
plastik 4.3 (4)
plastikowa 4.3 (2)
plastikowe 4.3 (3), 4.4 (2)
plastikowy 4.3 (2), 4.4 (1)
plastiku 4.3 (3)
płaszcz 1.4 (6), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)
płaszcza 4.1 (1)
płaszcze 2.1 (2)
płyną 1.1 (4), 1.2 (4)
płynie 1.1 (4), 1.2 (3)
pływa 3.2 (2)
pływać 4.2 (1)
pływają 1.2 (4)
po 3.1 (10), 3.3 (52), 3.4 (3), 3.5 (3)
pod 2.2 (9), 3.4 (1)
podoba 4.2 (14), 4.4 (4)
podobają 4.2 (4), 4.4 (4)
poduszce 3.4 (1)
poduszka 3.4 (5)
policjanci 2.1 (1)
policjant 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1)
policjantami 1.3 (2)
policjantem 1.3 (1), 2.3 (1)
policjantki 2.1 (1)
policjantów 2.1 (3)
Polsce 3.2 (2)
Polski 2.3 (4), 3.3 (2)
polskiego 3.3 (6)
polsku 3.3 (13), 3.5 (2)
południu 3.1 (3), 3.4 (1)
pomarańcze 4.2 (3)
pomarańczę 4.2 (1)
pomarańczowa 2.4 (2)
pomarańczowy 2.4 (2), 4.2 (1)
pomarańczy 4.2 (2)
pomieszczeniu 3.1 (3)



54

poniedziałek 3.2 (3)
poniedziałki 3.2 (1)
popołudnie 3.1 (4)
Popow 2.3 (1)
potrzebuje 4.1 (17), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
potrzebuję 4.1 (7), 4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)
potrzebujesz 4.1 (3)
powolne 4.3 (3)
powolniejsze 4.3 (1)
powolny 4.3 (2)
pracą 3.1 (2)
pracują 3.1 (6)
pracuje 3.1 (10), 3.2 (2), 3.5 (2)
pracuję 3.1 (9), 3.2 (4), 3.5 (2)
pracy 3.1 (1), 3.5 (1)
próbują 3.2 (2)
próbuje 3.2 (2)
proszę 4.4 (5), 4.5 (4)
prowadzę 1.3 (1)
prowadzi 1.2 (9), 1.3 (1)
przed 3.1 (6), 3.4 (1)
przedstawienie 4.2 (5)
przepraszam 3.3 (4), 4.1 (6), 4.4 (1)
prześcieradła 3.4 (1)
prześcieradło 3.4 (5), 4.3 (1)
przyjechała 3.5 (1)
przytula 2.2 (4)
przytulają 2.2 (1)
psa 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (1)
psy 1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
radia 2.2 (2), 3.2 (1), 4.2 (2)
radio 2.2 (4), 4.1 (1)
rano 3.1 (9)
ręce 3.2 (2), 3.4 (9)
ręcznik 3.4 (5)
ręcznika 4.1 (1)
ręczniki 4.4 (2)
Reem 3.3 (1)
ręka 3.2 (1)
restauracja 3.1 (1), 4.5 (2)
restauracji 3.1 (2), 3.2 (2)
robi 1.3 (8), 1.5 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (2)
robią 1.4 (1), 4.1 (1)
robić 4.2 (5)
robisz 2.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
rodzice 2.1 (7), 2.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
rodzina 2.1 (6), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 

3.2 (3), 4.3 (1)

rok 2.1 (2), 3.2 (2)
Rosja 2.3 (3)
Rosji 2.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
rower 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (7), 2.1 (6), 4.2 (3)
rowerów 1.2 (1), 1.4 (1)
rowery 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (2)
różne 4.4 (4)
różnej 4.4 (6)
różnych 4.4 (6)
różowa 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
różowe 3.4 (1), 4.2 (1)
różowy 2.4 (4), 3.4 (2), 4.2 (1)
rude 2.4 (5)
ryb 1.4 (1)
ryba 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 3.2 (1)
rybę 1.2 (1), 2.2 (1)
ryby 1.3 (1), 1.4 (2), 3.2 (1)
ryż 1.2 (6), 1.3 (1), 3.2 (3), 3.5 (1)
ryżu 1.2 (1), 4.4 (3)
Rzym 2.3 (3), 3.2 (1)
Rzymie 2.3 (2)
są 1.3 (27), 1.4 (28), 2.1 (14), 2.2 (17), 

2.3 (5), 2.4 (12), 3.2 (7), 3.3 (3), 
3.4 (14), 4.1 (2), 4.2 (5), 4.3 (9), 
4.4 (43), 4.5 (2)

salon 2.2 (5)
salonie 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
same 4.4 (4)
samego 4.4 (6), 4.5 (2)
samej 4.4 (6)
samochód 1.2 (11), 1.3 (8), 1.4 (1), 2.1 (2), 

3.4 (4), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (3)
samochodem 2.2 (2)
samochodu 1.2 (3)
samochody 1.3 (3), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
samochodzie 2.2 (7)
się 2.1 (7), 2.2 (3), 2.3 (32), 2.4 (14), 

2.5 (8), 3.1 (7), 3.2 (2), 3.3 (13), 
3.4 (11), 4.2 (18), 4.4 (8)

siedem 2.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
siedemnaście 3.1 (4)
siedmioro 2.1 (1)
siedzą 3.2 (1), 4.4 (2)
siedzi 2.2 (6), 2.3 (2), 4.4 (1)
siostra 2.1 (4), 2.2 (3), 2.3 (1)
siostrą 2.1 (1), 3.2 (2)
siostrami 2.1 (2)
siostrę 2.2 (2)
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siostry 2.1 (1), 3.1 (2)
siwe 2.4 (5), 4.3 (2)
skąd 2.3 (4), 2.5 (2), 3.2 (1)
skarpetek 3.1 (1)
skarpetki 2.4 (5), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (2)
sklep 4.1 (14), 4.4 (6)
sklepie 4.1 (10)
słońce 1.3 (5), 1.4 (1)
słucha 2.2 (3)
słuchać 4.2 (1)
słuchają 2.2 (1), 4.2 (2)
słucham 3.2 (1)
słychać 2.4 (12), 3.1 (5), 3.5 (1)
smaczne 3.2 (2), 3.5 (2)
smaczny 3.2 (2)
śniadanie 3.1 (7)
śniadaniu 3.4 (1)
sobie 1.4 (22), 2.1 (2), 2.4 (8), 3.1 (4), 

3.4 (2), 4.2 (1)
sobota 3.2 (5)
sok 4.2 (4)
soku 4.2 (3)
Sosnowej 4.1 (1)
śpi 1.2 (10), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.4 (2)
śpią 1.2 (2)
śpisz 2.1 (1)
spodni 1.4 (1)
spódnica 1.4 (2), 4.2 (2)
spódnicę 1.4 (4), 3.4 (1)
spodnie 1.4 (7), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
spożywczy 4.1 (7), 4.4 (4)
spożywczym 4.1 (2)
sprzedają 4.1 (4)
sprzedaje 4.1 (8), 4.5 (1)
sprzedaję 4.1 (2), 4.5 (1)
sprzedajemy 4.1 (1), 4.3 (1)
środa 3.2 (3)
stacjonarny 2.2 (3)
Stanach Zjednoczonych
 2.3 (1)
Stankiewicz 3.1 (1)
Stanów Zjednoczonych
 2.3 (4)
stara 4.1 (1)
stare 4.1 (1)
staromodną 4.1 (1)
staromodny 4.1 (3)
starsza 4.3 (2)

starszy 4.3 (3)
stary 4.1 (7), 4.2 (2), 4.3 (3)
stoi 2.2 (6), 2.3 (1)
stoją 2.3 (1), 3.2 (2)
stół 1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (4)
stole 2.2 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)
stołem 2.2 (2)
stołów 1.4 (1)
stoły 1.4 (3)
stopa 3.2 (3)
stopie 3.4 (1)
sucha 3.4 (1)
suche 3.4 (3)
suchy 3.4 (1)
sukienka 1.4 (3), 2.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 

4.4 (6)
sukienkę 1.4 (2)
sweter 2.4 (10), 3.4 (3), 4.2 (3)
swoim 3.1 (1), 3.2 (2)
swoimi 3.2 (3)
swój 3.4 (1)
swoją 2.1 (4), 2.2 (7), 3.2 (4), 3.4 (4)
swoje 2.1 (5), 2.2 (3), 3.2 (1), 3.4 (1)
swojego 2.2 (9), 3.2 (1), 3.4 (1)
syn 2.1 (6), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.2 (2), 4.4 (1)
syna 2.1 (1), 2.2 (2)
synów 2.1 (1)
synowie 2.1 (3)
sypialni 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (2)
sypialnia 2.2 (4), 2.3 (2)
szare 2.4 (1)
szary 2.4 (5), 4.2 (2)
szczoteczka 3.4 (4)
szczoteczką 3.4 (1)
szczotka 3.4 (4)
szczotkę 3.4 (1)
sześć 1.4 (7), 2.1 (5), 3.3 (3)
sześćdziesiąt 3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
sześcioro 2.1 (1)
szesnaście 3.1 (2)
szesnastoma 3.1 (1)
szesnastu 3.1 (1)
szkoła 3.1 (1)
szkole 3.1 (4), 3.5 (1)
szpital 3.1 (1)
szpitala 4.1 (1)
szpitalu 3.1 (3), 3.5 (1)
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szybki 4.3 (4)
szybkie 4.3 (2)
szybsze 4.3 (1)
ta 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.3 (6), 

4.4 (3)
tak 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 

2.2 (4), 2.4 (5), 2.5 (5), 3.1 (1), 
3.3 (4), 3.5 (5), 4.1 (2), 4.4 (4), 
4.5 (5)

takie 4.4 (4)
talerz 1.4 (3), 4.3 (2)
talerze 1.4 (2), 2.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 

3.5 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
talerzy 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (6), 

4.3 (6)
tani 4.3 (2)
tania 4.3 (2)
tanie 4.3 (2)
tata 3.4 (3)
tato 2.4 (3)
te 3.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (30)
tę 4.4 (1)
tego 4.4 (6), 4.5 (2)
tej 4.4 (7)
telefon 1.4 (2), 4.1 (3), 4.2 (1)
telefonów 1.4 (3)
telefony 1.4 (2), 4.4 (2)
telewizję 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
telewizor 2.2 (5), 4.1 (5), 4.2 (1), 4.3 (3)
telewizora 4.1 (2)
telewizorze 2.2 (1)
ten 2.3 (5), 3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (6), 

4.3 (20), 4.4 (5), 4.5 (2)
tenis 4.2 (3)
tenisa 4.2 (4)
to 1.2 (16), 1.3 (7), 1.4 (26), 1.5 (2), 

2.1 (35), 2.2 (10), 2.3 (13), 2.4 (4), 
2.5 (6), 3.1 (2), 3.2 (23), 3.3 (10), 
3.5 (7), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (13), 
4.4 (2), 4.5 (2)

toaleta 2.2 (3)
tort 4.1 (7), 4.4 (6)
tortu 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (9)
trawa 1.3 (4), 1.4 (2)
trawie 3.2 (1)
trochę 4.3 (2), 4.4 (5)
troje 2.1 (1)
trzej 2.1 (1)

trzy 1.4 (17), 2.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
trzydzieści 3.3 (11), 4.5 (1)
trzydziestu 3.3 (1)
trzynaście 3.1 (2)
trzynastu 3.1 (2)
tu 1.4 (42), 2.1 (6)
twarz 3.4 (6)
twarze 3.4 (1)
twarzy 3.4 (1)
twoim 3.3 (2)
twój 2.2 (3), 4.3 (2)
twoja 2.2 (2), 3.4 (1)
twoją 3.5 (1)
twoje 2.2 (2), 2.4 (1)
ty 2.1 (5), 3.3 (1), 4.1 (1)
tydzień 3.2 (2)
tygodni 3.2 (3)
tygodnie 3.2 (1)
tym 3.2 (1), 4.1 (4)
u 2.4 (12), 3.1 (5), 3.5 (1)
ubrania 4.1 (4)
uczą 3.3 (1)
uczę 3.3 (8)
uczennica 4.2 (1)
uczennicą 1.3 (1)
uczennice 2.1 (1)
uczniami 1.3 (2)
uczniem 1.3 (3)
uczniów 2.1 (1)
uczniowie 1.4 (1), 2.1 (1)
uczy 3.3 (9)
uczymy 3.3 (3)
uczysz 3.3 (1)
ulica 2.3 (4), 3.4 (1)
ulicy 2.3 (3), 4.1 (2)
w 2.2 (27), 2.3 (27), 2.5 (1), 3.1 (25), 

3.2 (24), 3.3 (1), 3.4 (15), 3.5 (7), 
4.1 (17), 4.2 (10), 4.3 (1)

wącha 3.2 (4)
wam 2.4 (1)
warzywa 4.1 (7)
was 3.1 (1)
we 2.3 (3)
więcej 4.2 (10), 4.3 (5), 4.4 (1)
wieczór 3.1 (7)
wieczorem 3.1 (4), 3.5 (1)
większy 4.3 (2), 4.4 (1)
wielkości 4.4 (14)
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Wiktor 2.3 (2)
wiosna 3.2 (1)
wiosną 3.2 (2)
witam 3.2 (1)
witamy 3.2 (7)
Władimir 2.3 (1)
Włochy 2.3 (4)
włosów 3.4 (5)
włosy 2.4 (24), 3.4 (10), 4.3 (4)
Włoszech 2.3 (1)
woda 1.2 (1), 1.4 (1)
wodę 1.2 (3), 1.3 (1), 3.4 (2)
wody 1.2 (1)
wodzie 3.2 (1)
wszystkie 4.4 (7), 4.5 (1)
wszystko 2.4 (12), 3.1 (4), 3.5 (1)
wtorek 3.2 (3)
wtorki 3.2 (1)
wy 2.3 (1)
wysoka 2.4 (2)
wysoki 2.4 (3)
Yu 2.5 (1)
z 2.3 (11), 2.5 (2), 3.2 (5), 3.3 (13), 

3.5 (1), 4.1 (7), 4.3 (11), 4.4 (1)
za 4.4 (18), 4.5 (2)
zabawka 4.1 (2), 4.2 (4)
zabawkami 4.4 (1)
zabawkę 4.1 (1)
zabawki 4.1 (3), 4.4 (5)
żaden 4.4 (2)
żadna 4.4 (1)
żadne 4.4 (1)
zakupy 4.1 (3)
zamknięta 4.4 (3)
zamknięte 4.4 (3)
zamknięty 4.4 (2)

zapłacić 4.3 (8), 4.5 (2)
ze 2.3 (4), 3.2 (7)
zębów 3.4 (8)
zęby 3.4 (10)
zepsuta 4.1 (4)
zepsute 4.1 (2)
zepsuty 4.1 (5)
zero 2.1 (3)
zielona 1.3 (4), 1.4 (3), 2.2 (4)
zieloną 1.3 (2)
zielone 1.3 (6), 1.4 (1), 4.2 (4)
zielony 1.3 (4), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
zima 3.2 (1)
zimą 3.2 (4)
zimno 2.4 (8), 3.1 (1), 3.4 (1)
zlew 2.2 (2)
zlewie 2.2 (3)
złoty 4.2 (1)
złotych 4.2 (3)
zmęczona 2.4 (3)
zmęczony 2.4 (2)
żółta 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
żółtą 1.3 (2)
żółte 1.3 (5), 1.4 (2), 3.4 (1), 4.4 (2)
żółty 1.3 (4), 2.4 (1), 4.2 (1)
żółtych 1.4 (1)
żona 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (3)
żoną 2.1 (1)
żonę 2.2 (1), 3.4 (1)
Zosiu 2.4 (4)
zrobiona 4.3 (1)
zrobione 4.3 (8)
zrobiony 4.3 (2)
zwierzę 3.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (5)
zwierzęta 3.3 (2)


