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1.1 Lekcja główna

01 poczta
hotel
bank
muzeum
kawiarnia
biblioteka

02 Ona pracuje w banku.
On pracuje na poczcie.
Oni pracują w kawiarni.

03 Ona czyta w kawiarni.
Oni czytają w bibliotece.
On czyta w muzeum.

04 One pracują w banku.
Ona pracuje w hotelu.
On pracuje w muzeum.

05 Kobieta jest w domu.
Mężczyźni są w pracy.
Rodzina jest w domu.
Dzieci są w szkole.

06 Mężczyźni gotują w pracy.
Mężczyzna gotuje w domu.
Dzieci czytają w szkole.
Dziecko czyta w domu.

07 Jestem w domu.
Jestem w pracy.
Jestem w szkole.

08 Dzieci są w domu.
Dzieci idą do szkoły.
Dzieci są w szkole.
Kobieta jest w domu.
Kobieta idzie na pocztę.
Kobieta jest na poczcie.

09 Ona idzie do pracy.
Ona idzie do szkoły.
Ona idzie do biblioteki.
Ona idzie do kawiarni.

10 Ja idę do hotelu.
On idzie do banku.
My idziemy do parku.
Oni idą do muzeum.

11 teatr
teatr
teatr
stadion
stadion
stacja benzynowa

12 Ludzie stoją na stadionie.
Kobieta siedzi w teatrze.
Mężczyzna pracuje na stacji benzynowej.

13 On ogląda mapę.
Ona kupuje benzynę.
Kobiety oglądają mapę.
Mężczyźni potrzebują benzyny.

14 Potrzebujemy benzyny.
On płaci kartą kredytową za benzynę.
Ona potrzebuje mapy.
Ona płaci gotówką za mapę.

15 Ona potrzebuje benzyny.
Ona potrzebuje pieniędzy.
Ona potrzebuje mapy.
Ona potrzebuje kawy.

16 Dokąd idziesz?
Idę do apteki.
Dokąd idziecie?
Idziemy do biblioteki.

17 Dokąd idziesz?
Idę do szpitala.
Dokąd idziecie?
Idziemy na stadion.
Dokąd on idzie?
On idzie do szkoły.
Dokąd oni idą?
Oni idą do kawiarni.
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18 On potrzebuje lekarstwa.
Idę do apteki.
Potrzebujemy mleka.
Idę do sklepu spożywczego.
Potrzebujemy benzyny.
Idę na stację benzynową.

19 Dokąd pani idzie?
Idę do hotelu.
Dokąd idziesz?
Idę do biblioteki.
Dokąd państwo idą?
Idziemy do teatru.

20 Dokąd idziesz?
Idę na stadion.
Dokąd idziesz?
Idę do biblioteki.

21 Idziemy do muzeum.
Idziemy na pocztę.
Idziemy na stację benzynową.
Idziemy do banku.

22 Mężczyzna jest za drzewem.
Chłopiec jest przed drzewem.
Dziewczynka jest za prześcieradłem.
Kobieta jest przed prześcieradłem.

23 Rower jest przed domem.
Rower jest za domem.
Koń jest przed muzeum.
Kobieta jest za mężczyzną.

24 Mężczyzna jest obok swojego samochodu.
Niebieski samochód jest obok czerwonego 
samochodu.

Mężczyzna jest obok swojej żony.
Kobieta jest obok swojego konia.

25 Mężczyzna jest za samochodem.
Mężczyzna jest obok samochodu.
Mężczyzna jest przed samochodem.

26 Kobieta jest w muzeum.
Mężczyzna jest na krześle.
Chłopiec jest pod stołem.

27 Zwierzę jest za samochodem.
Zwierzę jest pod domem.
Zwierzę jest na samochodzie.
Zwierzę jest w domu.
Zwierzę jest przed domem.
Zwierzę jest obok samochodu.

28 Gdzie jesteś?
Jestem pod krzesłem.
Gdzie jesteś?
Jestem za krzesłem.
Gdzie jesteś?
Jestem pod samochodem.
Gdzie jesteś?
Jestem za samochodem.

29 Kwiaty są w jego lewej ręce.
Zabawka jest obok jego prawej stopy.
To jest jej prawa ręka.
To jest jej lewa stopa.

30 Dziewczynka jest na lewo od chłopca.
Pies jest na prawo od dziewczynki.
Rower jest na lewo od kobiety.
Mapa jest na prawo od mężczyzny.

31 Mężczyzna jest na prawo od kawiarni.
Mężczyzna jest na lewo od kawiarni.
Mężczyzna jest na prawo od teatru.
Mężczyzna jest na lewo od teatru.

32 Gdzie jest poczta?
Potrzebujemy mapy.
Czy w księgarni sprzedają mapy?
Tak, w księgarni sprzedają mapy.

33 Dzień dobry! Potrzebujemy mapy.
Mapy są za gazetami.
Chcę kupić tę mapę.

34 Ile ona kosztuje?
Kosztuje pięć dolarów.
Czy chcą państwo zapłacić gotówką?
Nie, chcemy zapłacić kartą kredytową.

35 Dokąd chcą państwo iść?
Chcemy iść na pocztę.
Poczta jest obok księgarni.
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01 Dzieci stoją w kolejce.
Mężczyźni stoją w kolejce.
Kobiety stoją w kolejce.

02 Pierwsza osoba w kolejce jest wysoka.
Druga osoba w kolejce ma blond włosy.
Trzecia osoba w kolejce ma czarne włosy.
Czwarta osoba w kolejce pije wodę.

03 Pierwsze dziecko w kolejce ma na sobie 
czerwoną spódnicę.

Drugie dziecko w kolejce ma na sobie okulary 
przeciwsłoneczne.

Trzecie dziecko w kolejce ma na sobie 
niebieską koszulkę.

Czwarte dziecko w kolejce ma na sobie 
kapelusz.

04 Pierwsza cyfra to trzy.
Druga cyfra to dziewięć.
Trzecia cyfra to siedem.

05 Gdzie jest toaleta?
Pierwsze drzwi na prawo.
Gdzie jest toaleta?
Drugie drzwi na lewo.

06 Gdzie jest toaleta?
Pierwsze drzwi na lewo.
Który płaszcz jest pani?
Mój płaszcz jest czerwony. To czwarty płaszcz 
po prawej stronie.

07 On jest w pracy.
On jedzie do domu.
On jest w domu.

08 Jestem w domu.
Jadę do pracy.
Jestem w pracy.

09 One są w domu.
One jadą do szkoły.
One są w szkole.

10 Jadę do pracy.
On jedzie do pracy.
Oni są w pracy.
Ona jest w pracy.

11 Oni jadą do teatru.
On pracuje w teatrze.
Ona siedzi w teatrze.

12 Dokąd pani chce jechać?
Chcę jechać do hotelu.
Dokąd państwo chcą jechać?
Chcemy jechać do teatru.
Dokąd pan chce jechać?
Chcę jechać na stadion.

13 metro
metro
metro
autobus
autobus
taksówka

14 On jedzie autobusem.
Ona jedzie metrem.
Oni jadą taksówką.

15 Ci ludzie jadą metrem.
Ci ludzie jadą autobusem.
Ci ludzie jadą taksówką.

16 Przepraszam, gdzie jest moje miejsce?
Twoje miejsce jest po prawej stronie.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

17 Przepraszam!
Proszę. Jest miejsce.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

18 Przepraszam, gdzie jest moje miejsce?
Pani ma miejsce trzecie.
Gdzie jest Maja?
Siedzi na miejscu numer osiem.
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19 Czym pan jeździ do pracy?
Jeżdżę do pracy metrem.
Czym jeździsz do szkoły?
Chodzę do szkoły pieszo.

20 Czym pan jeździ do pracy?
Jeżdżę samochodem.
Czym jeździsz do szkoły?
Jeżdżę autobusem.

21 On jedzie autobusem.
Ona wysiada z autobusu.
Ona jedzie metrem.
Oni wysiadają z metra.

22 Stoimy na przystanku autobusowym.
Ona siedzi na przystanku autobusowym.
On wysiada z autobusu na przystanku 
autobusowym.

Oni idą do stacji metra.
Siedzę na stacji metra.
On wysiada z metra na stacji metra.

23 Ona wsiada do autobusu.
On wysiada z autobusu.
On wsiada do autobusu.
Ona wysiada z autobusu.

24 Przystanek autobusowy jest przed parkiem.
Muzeum jest obok parku.
Stacja benzynowa jest daleko od miasta.
Poczta jest blisko restauracji.

25 Dokąd pan idzie?
Idę na stację metra.

26 Dokąd pan idzie?
Idę na stację metra.

27 Taksówka skręca w lewo.
Taksówka jedzie prosto.
Taksówka skręca w prawo.

28 Autobus skręca w lewo.
Samochód skręca w prawo.
Taksówka jedzie prosto.

29 Proszę skręcić w lewo.
Proszę iść prosto.
Proszę skręcić w prawo.

30 Przepraszam, jak mogę dojść do przystanku 
autobusowego?

Proszę iść prosto.
Przepraszam, jak mogę dojść do hotelu 
niedaleko muzeum?

Proszę iść do trzeciej ulicy, a potem skręcić w 
lewo.

Przepraszam, jak mogę dojść do biblioteki?
Proszę iść do muzeum, a potem skręcić w 
prawo.

31 Przepraszam, jak mogę dojść do banku?
Proszę iść prosto do parku.
Potem skręcić w lewo.
Bank jest po prawej stronie.

32 Przepraszam, jak mogę dojechać do muzeum?
Proszę pojechać autobusem trzy przystanki.
Potem proszę wysiąść z autobusu i iść do 
drugiej ulicy.

Muzeum jest po lewej stronie.
Dziękuję!
Proszę bardzo.
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01 samolot
pociąg
autobus
lotnisko
stacja kolejowa
dworzec autobusowy

02 Mężczyzna je w samolocie.
Kobieta śpi w pociągu.
Ludzie wysiadają z autobusu.

03 Czekam na samolot.
One czekają na pociąg.
Ona czeka na autobus.

04 lotnisko po południu
stacja kolejowa rano
dworzec autobusowy w nocy

05 Kobieta i jej syn czekają na lotnisku.
Ja czekam na dworcu autobusowym.
Mężczyźni czekają na stacji kolejowej.
Ona czeka w kawiarni.

06 Mężczyzna ma zegarek.
Ten zegar jest na stacji kolejowej.
Kobieta ma zegarek.
Ten zegar jest na lotnisku.

07 Zegarek jest na stole.
Zegar jest na stole.
Zegarek jest obok zlewu.
Zegar jest obok zlewu.

08 Jest godzina pierwsza.
Jest godzina druga.
Jest godzina trzecia.
Jest godzina czwarta.
Jest godzina dziewiąta.
Jest godzina dwunasta.

09 Jest piąta rano.
Jest szósta rano.
Jest ósma rano.
Jest wpół do czwartej po południu.
Jest wpół do siódmej wieczorem.
Jest wpół do jedenastej wieczorem.

10 Jest ósma rano.
Jest wpół do pierwszej po południu.
Jest ósma wieczorem.
Jest wpół do pierwszej w nocy.

11 Samolot odlatuje o szesnastej.
Samolot przylatuje o dwudziestej pierwszej.
Pociąg odjeżdża o szóstej.
Pociąg przyjeżdża o czternastej.

12 Autobus odjeżdża o osiemnastej trzydzieści.
Samolot przylatuje o drugiej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża o dwudziestej drugiej 
trzydzieści.

Pociąg przyjeżdża o jedenastej trzydzieści.

13 Przepraszam, która jest godzina?
Jest piąta.
Dziękuję!
Przepraszam, która jest godzina?
Jest wpół do dziewiątej wieczorem.
Dziękuję!

14 Która jest godzina?
Jest piętnaście po piątej.
Która jest godzina?
Jest za piętnaście szósta.
Która jest godzina?
Jest piętnaście po pierwszej.
Która jest godzina?
Jest za piętnaście druga.

15 Ja kupuję bilet.
My mamy bilety.
Pan potrzebuje biletu.

16 Jego walizka jest czerwona.
Ich walizki są czarne.
Jej walizka jest niebieska.

17 Paszport jest w walizce.
Paszport jest obok telefonu.
Paszport jest na mapie.
Paszport jest obok biletu.
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18 Ona ma walizkę.
Ona ma paszport.
Ona ma bilet.

19 dwie godziny
osiemnaście minut
czterdzieści siedem sekund
trzy godziny
dziewięć minut
pięćdziesiąt sześć sekund

20 Chcę kupić dwa bilety.
Bilety kosztują sześćdziesiąt euro.
O której odjeżdża pociąg?
Pociąg odjeżdża o trzynastej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża za trzydzieści minut.

21 O której godzinie odjeżdża twój pociąg?
Mój pociąg odjeżdża o ósmej trzydzieści 
siedem.

O której godzinie przyjeżdża twój autobus?
Mój autobus przyjeżdża o dziewiętnastej 
piętnaście.

O której godzinie odlatuje twój samolot?
Mój samolot odlatuje o dwunastej czterdzieści 
pięć.

22 O której godzinie przylatuje samolot?
Który samolot?
Samolot z Paryża.
Przylatuje o piętnastej czterdzieści dwie.
Która jest godzina?
Jest czternasta czterdzieści dwie.
Samolot przylatuje za godzinę.

23 Czeka pan na lot numer pięćdziesiąt dwa?
Tak, kiedy przylatuje?
Lot numer pięćdziesiąt dwa przylatuje o 
dziesiątej.

Czeka pan na pociąg numer czterdzieści cztery?
Nie, czekam na pociąg numer trzydzieści trzy.
Przyjeżdża o trzynastej.

24 Przepraszam, czy pociąg przyjeżdża o 
dziewiętnastej piętnaście?

Nie, pociąg jest opóźniony o godzinę. 
Przyjeżdża o dwudziestej piętnaście.

Przepraszam, czy samolot odlatuje o ósmej 
pięćdziesiąt pięć?

Nie, lot jest opóźniony o trzydzieści minut. 
Samolot odlatuje o dziewiątej dwadzieścia 
pięć.

25 Która jest godzina?
Jest dwudziesta dwadzieścia pięć.
Czy pociąg jest opóźniony?
Nie, przyjeżdża punktualnie, o dziewiątej 
trzydzieści.

26 Czy ma pani walizkę?
Tak, mam walizkę.
Czy samolot odlatuje punktualnie?
Tak, samolot odlatuje o szesnastej piętnaście.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

27 Dzień dobry! Ma pani bilet?
Tak, mam bilet.
Dziękuję! Ma pani paszport?
Tak, mam paszport.

28 Do lotniska jest dwadzieścia kilometrów.
Do hotelu jest dziesięć kilometrów.
Do stacji benzynowej jest pięć kilometrów.
Do restauracji jest jeden kilometr.

29 Kobieta jest w swoim pokoju.
Mamy pokój numer trzydzieści jeden.
To państwa pokój.

30 Ona ma miejsce numer sześćdziesiąt jeden.
On ma pokój numer sześćdziesiąt dwa.
To kosztuje sześćdziesiąt trzy euro.
On ma sześćdziesiąt cztery lata.

31 Ma pani miejsce numer siedemdziesiąt trzy.
Ma pani pokój numer siedemdziesiąt cztery.
To kosztuje siedemdziesiąt pięć dolarów.
Do Rzymu jest siedemdziesiąt sześć 
kilometrów.
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32 Ma pani miejsce numer osiemdziesiąt pięć.
Ma pani pokój numer osiemdziesiąt sześć.
To kosztuje osiemdziesiąt siedem dolarów.
On ma osiemdziesiąt osiem lat.

33 Ten aparat fotograficzny kosztuje 
dziewięćdziesiąt dziewięć dolarów.

Ten telefon kosztuje dziewięćdziesiąt trzy euro.
Ten płaszcz kosztuje dziewięćdziesiąt funtów.
Te buty kosztują dziewięćdziesiąt sześć euro.

34 Ile kosztuje ten aparat fotograficzny?
On kosztuje siedemdziesiąt pięć euro.
Ile kosztują te okulary przeciwsłoneczne?
One kosztują osiemdziesiąt funtów.
Ile kosztuje to radio?
Ono kosztuje sześćdziesiąt cztery dolary.

35 Czy samolot przylatuje punktualnie?
Nie, lot jest opóźniony.
Czy samolot przylatuje punktualnie?
Tak, samolot przylatuje punktualnie.

36 O której przylatuje twój samolot?
Mój samolot przylatuje o siódmej dwadzieścia 
trzy.

O której przyjeżdża twój pociąg?
Mój pociąg przyjeżdża o szóstej pięćdziesiąt 
cztery.

1.4 Lekcja główna

01 To dziecko umie chodzić.
To dziecko nie umie chodzić.
To dziecko może biegać.
To dziecko nie może biegać.

02 On umie pływać.
Dziecko nie umie pływać.
Koń umie chodzić.
Ryba nie umie chodzić.

03 To zwierzę może pływać.
To zwierzę nie może pływać.
Ten mężczyzna może chodzić.
Ten mężczyzna nie może chodzić.

04 On może przejechać sześćdziesiąt kilometrów 
w jeden dzień.

On nie może przejść sześćdziesięciu 
kilometrów w jeden dzień.

Ona może przeczytać tę książkę w dziesięć 
minut.

Ona nie może przeczytać tej książki w dziesięć 
minut.

05 Czy tym autobusem można dojechać do 
muzeum?

Tak, można. Przystanek autobusowy jest przed 
muzeum.

Czy można dojść do restauracji pieszo?
Nie, nie można. Do restauracji jest dziesięć 
kilometrów.

06 Czy tym pociągiem można dojechać do Paryża?
Nie, nie można. Ten pociąg nie jedzie do 
Paryża.

Czy tym pociągiem można dojechać do 
Barcelony?

Tak, można. Pociąg odjeżdża o osiemnastej 
czterdzieści pięć.

07 Dziewczyna śpi na plaży.
Mężczyzna i kobieta biegają po lesie.
Chłopcy pływają w jeziorze.
Mężczyzna chodzi po górach.
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08 plaża
góry
las
jezioro

09 Oni są na plaży.
Oni są w górach.
Oni są w lesie.
Oni są nad jeziorem.

10 W lesie pada deszcz.
W górach pada śnieg.
Nad jeziorem pada deszcz.
W mieście pada śnieg.

11 Dzisiaj w górach jest słonecznie.
Dzisiaj w parku jest pochmurno.
Dzisiaj na plaży jest słonecznie.
Dzisiaj nad jeziorem jest pochmurno.

12 Dlaczego twoja walizka jest mokra?
Moja walizka jest mokra, bo pada deszcz.
Dlaczego masz okulary przeciwsłoneczne?
Mam okulary przeciwsłoneczne, bo jest 
słonecznie.

13 Czy lot numer pięćdziesiąt pięć przylatuje 
punktualnie?

Nie, jest opóźniony.
Dlaczego jest opóźniony?
Jest opóźniony, bo pada śnieg.

14 Pada deszcz?
Tak, pada deszcz.
Jest słonecznie?
Tak, jest słonecznie.

15 Dzisiaj będzie padał deszcz.
Pada deszcz.
Dzisiaj będzie padał śnieg.
Pada śnieg.

16 Dzisiaj w górach jest zimno.
Dzisiaj na plaży jest zimno.
Dzisiaj w lesie jest gorąco.
Dzisiaj w mieście jest gorąco.

17 Latem w Egipcie jest gorąco.
Zimą w Rosji jest zimno.
Zimą w Nowym Jorku jest zimno.
Latem w Rzymie jest gorąco.

18 Dzień dobry! Dzisiaj będzie gorąco.
Jutro będzie zimno.
W środę będzie pochmurno.
W czwartek będzie słonecznie.

19 Czy możemy zjeść obiad na dworze?
Nie, nie możemy zjeść obiadu na dworze.
Dlaczego?
Bo będzie padał deszcz.

20 Dzisiaj pływam.
Jutro będę się uczył.

21 Dzisiaj pływam.
Jutro będę się uczył.
W środę będę grał w piłkę nożną.
W czwartek będę oglądał telewizję.

22 Co robisz?
Kupuję bilet.
Dlaczego kupujesz bilet?
Kupuję bilet, bo jutro będzie koncert.

23 Dzisiaj jeżdżę po lesie. Jutro będę mył 
samochód.

Dzisiaj kupuję parasol. Jutro będzie padał 
deszcz.

Dzisiaj pracuję. Jutro będę grał w golfa.
Dzisiaj pada deszcz, ale jutro będzie słonecznie.
Dzisiaj jest pochmurno, ale jutro będzie 
gorąco.

Dzisiaj pada śnieg, ale jutro będzie padał 
deszcz.

24 Jaka jest pogoda?
Pada deszcz.
Jaka jest pogoda?
Jest słonecznie.
Jaka jest pogoda?
Pada śnieg.
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25 Jaka jest pogoda?
Jest zimno i pada śnieg.
Jaka jest pogoda?
Jest gorąco i słonecznie.

26 Czy jutro będzie padał deszcz?
Nie, jutro będzie słonecznie.
Czy w tym tygodniu będzie padał śnieg?
Nie, w tym tygodniu nie będzie padał śnieg.

27 On będzie biegał.
Ona będzie czytała.
Oni będą jedli obiad.

28 Ja będę grał w tenisa.
My będziemy pływali.
Oni będą się całowali.
Ona będzie szła na pocztę.

29 Możemy jutro iść na plażę?
Nie, nie możemy.
Dlaczego?
Dzisiaj jest pochmurno. Jutro będzie padał 
deszcz.

Możemy iść w sobotę.

30 Kiedy będziemy jedli obiad?
Będziemy jedli obiad po południu.
Kiedy będziemy grali w piłkę nożną?
Będziemy grali w piłkę nożną po obiedzie.

31 Będziemy jedli obiad.
Oni będą grali w piłkę nożną.
Będę jadła obiad.
Będę grała w piłkę nożną.

1.5 Kamień milowy

01 Która jest godzina?
Jest trzecia czterdzieści dwie.

02 Która spódnica ci się podoba?
Podoba mi się czarna spódnica.

03 Które buty ci się podobają?
Podobają mi się czarne buty.

04 Która jest godzina?
Jest piętnaście po czwartej.

05 Dzień dobry!
Dzień dobry! Potrzebuję mapy.

06 Dokąd pan jedzie?
Jadę do muzeum.

07 Dziękuję!
Proszę bardzo.

08 Skręcić w lewo czy w prawo?
W lewo.

09 Jechać prosto czy w prawo?
Prosto.

10 Potrzebujemy benzyny?
Nie, nie potrzebujemy benzyny.

11 W lewo czy w prawo?
W prawo.

12 Która jest godzina?
Jest piąta.

13 Dzień dobry, panie Foster!
Dzień dobry!
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2.1 Lekcja główna

01 Ona biegnie.
On biegł.
Ona je.
On zjadł.

02 Ona kupuje książkę.
Ona kupiła książkę.
On gra w piłkę nożną.
On grał w piłkę nożną.

03 Sprzedaję gazety.
Sprzedałem gazetę.
Sprzedawałem gazety.
Czytam książkę.
Czytałam książkę.
Przeczytałam książkę.

04 Ona będzie kupowała ubrania.
Ona kupuje ubrania.
Ona kupiła ubrania.

05 Będę jadła czekoladę.
Jem czekoladę.
Zjadłam czekoladę.

06 On będzie pływał.
On pływa.
On pływał.
Ja będę pływała.
Ja pływam.
Ja pływałam.

07 Ona będzie pływała.
Ona pływa.
Ona pływała.
Ja będę pływał.
Ja pływam.
Ja pływałem.

08 Pływałaś?
Nie, nie pływałam. Biegałam.
Kupiłaś książkę?
Nie, nie kupiłam książki. Kupiłam gazetę.

09 Przeczytasz tę książkę?
Tak, przeczytam.
Co robisz?
Czytam książkę.
Przeczytałeś tę książkę?
Tak, przeczytałem.

10 Dzisiaj jest wtorek. Jestem w szkole.
Wczoraj pływałem w jeziorze.
Jutro odwiedzę moją babcię.

11 Wczoraj kupiłam mięso i warzywa.
Dzisiaj gotuję.
Wczoraj przebiegłem dziesięć kilometrów.
Dzisiaj pływam.

12 Ona grała wczoraj w tenisa.
Dzisiaj jesteśmy na plaży.
Oni odwiedzą jutro swojego dziadka.

13 Wczoraj kupiłem gazetę.
Dzisiaj czytam gazetę.
Wczoraj kupiłam książkę.
Dzisiaj czytam książkę.

14 On kupił bilet na pociąg w zeszłą środę.
Dzisiaj jedzie pociągiem do Paryża.
Ona kupiła nowe buty w zeszły poniedziałek.
Dzisiaj biega.

15 Kupiłam dom w zeszły czwartek.
Dzisiaj kupuję stół i krzesła.
Ona sprzedała swój samochód w zeszły 
poniedziałek.

Dzisiaj jedzie autobusem.

16 W zeszły piątek kupiłam kapelusz.
W zeszły wtorek przepłynęłam kilometr.
W zeszłym tygodniu przeczytałam dwie książki.

17 W przyszłym tygodniu on pojedzie nad jezioro.
W przyszłym miesiącu odwiedzimy koleżankę i 
kolegę.

W przyszłym roku skończę sześć lat.
Niska kobieta jest następna w kolejce.
Proszę skręcić w następną ulicę w lewo.
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18 Kiedy jedziesz w góry?
Jadę w góry w przyszłym tygodniu.
Kiedy jadą państwo do Barcelony?
Jedziemy do Barcelony w przyszłym tygodniu.
Gdzie wysiadamy?
Wysiadamy na następnym przystanku.

19 Czy zjadłaś marchew?
Tak, zjadłam marchew.
Czy grałeś wczoraj w piłkę nożną?
Nie, będę grał w piłkę nożną w przyszłym 
tygodniu.

20 Czy jadłaś w tej restauracji w zeszłym tygodniu?
Nie, będę jadła w tej restauracji w przyszłym 
tygodniu.

Czy będziesz grał w tenisa w przyszłym 
tygodniu?

Nie, grałem w tenisa w zeszłym tygodniu.

21 W zeszły wtorek grałem w golfa.
W przyszły wtorek odwiedzę swoją babcię.
W zeszły poniedziałek sprzedałem swój 
samochód.

W przyszły poniedziałek kupię nowy samochód.

22 Przeczytałaś trzy książki!
Kupiłeś psa!
Zjadłaś sześć kanapek!

23 Przebiegłaś sześć kilometrów!
Napisałaś książkę!
Sprzedałeś dzisiaj dwa samochody!

24 słownik
słownik
słownik
zeszyt
zeszyt
ławka

25 znaczki
znaczki
znaczki
koperta
koperta
e-mail

26 znaczki
koperta
e-mail
ławka
słownik
zeszyt

27 Oni siedzą w ławkach.
Uczeń siedzi w ławce.
Nauczyciel siedzi przy biurku.
Kobieta siedzi przy biurku.

28 Zeszyt jest na ławce.
Znaczki są na ławce.
Koperta jest pod ławką.

29 Czy masz słownik?
Nie, ale nauczyciel ma słownik.
Czy ma pan słownik?
Tak, słownik jest na moim biurku.

30 Co robisz?
Piszę list.
Potrzebujesz znaczków?
Nie, kupiłam znaczki wczoraj.
Czy kupiłaś koperty?
Tak, kupiłam koperty w zeszłym tygodniu.

31 Najstarsza dziewczynka czyta książkę młodszym 
dziewczynkom.

Ona pisze list do swoich rodziców.
Ona sprzedaje zeszyt mężczyźnie.
On pisze e-mail do swojego kolegi.

32 Dziewczyna daje zeszyt swojemu koledze.
On daje listy kobiecie.
Daję jabłko swojej nauczycielce.

33 On daje biżuterię swojej żonie.
Dzieci dają krawat swojemu ojcu.
Ona daje kwiaty swojemu mężowi.

34 Ona pisze list do swojego dziadka.
Ona napisała list do swojego dziadka.
On daje książkę uczennicy.
On dał książkę uczennicy.
Piszę e-mail do swojej matki.
Napisałam e-mail do swojej matki.
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2.1 Ciąg dalszy

35 Nauczyciel daje słownik uczniowi.
Nauczyciel dał słownik uczniowi.
On daje kwiaty swojej żonie.
On dał kwiaty swojej żonie.

36 Dałeś rower swojej siostrze?
Nie, dałem rower swojemu bratu.
Dałaś jabłko swojemu nauczycielowi?
Nie, zjadłam jabłko.
Czytałaś dziś rano gazetę?
Nie, dałam gazetę swojemu mężowi.

37 Daję piłkę swojemu bratu.
Dałem długopis swojej siostrze.
Daję piłkę swojej siostrze.
Dałam długopis swojemu bratu.

2.2 Lekcja główna

01 nauki ścisłe
nauki ścisłe
nauki ścisłe
sztuka
sztuka
matematyka

02 Ja uczę muzyki.
Ona uczy się historii.
On uczy matematyki.

03 nauki ścisłe
sztuka
matematyka
muzyka
historia
język polski

04 Czego się wczoraj uczyłyście?
Wczoraj uczyłyśmy się muzyki.
Czego się dzisiaj uczycie?
Dzisiaj uczymy się matematyki.
Czego będziecie się uczyły jutro?
Jutro będziemy się uczyły nauk ścisłych.

05 Czego się wczoraj uczyłaś?
Wczoraj uczyłam się historii i sztuki.
Czego się państwo wczoraj uczyli?
Wczoraj uczyliśmy się nauk ścisłych i muzyki.

06 On je.
On zjadł.
Oni jedzą.
Oni zjedli.

07 Ona biegnie.
Ona biegła.
One biegną.
One biegły.

08 Kiedy graliście w tenisa?
Graliśmy w tenisa dzisiaj rano.
Czy dzieci grały dzisiaj w piłkę nożną?
Nie, grały w piłkę nożną wczoraj.



13

09 Zjedliśmy obiad.
Pobiegłyśmy do parku.
Graliśmy w golfa.

10 Zjadłem śniadanie.
Ona zjadła śniadanie.
Zjedliśmy śniadanie.
Oni zjedli śniadanie.

11 Ja biegłem.
Ty biegłaś.
On biegł.
Ona biegła.
My biegliśmy.
Wy biegłyście.
Oni biegli.
One biegły.

12 Dokąd mama idzie?
Mama idzie do sklepu spożywczego.
Dokąd mama poszła?
Mama poszła do sklepu spożywczego.

13 Jadę na plażę.
Pojechałem na plażę.
Oni jadą do Paryża.
Oni pojechali do Paryża.
Idziemy do biblioteki.
Poszliśmy do biblioteki.

14 Oni poszli do apteki.
On poszedł do sklepu spożywczego.
Ona poszła do księgarni.
Oni pojechali na plażę.

15 O której godzinie poszłaś do pracy?
Poszłam do pracy o dziewiątej rano.
O której godzinie poszłyście do szkoły?
Poszłyśmy do szkoły o ósmej rano.

16 Dokąd dzisiaj poszłaś?
Poszłam do parku.
Dokąd pojechaliście w zeszłym tygodniu?
Pojechaliśmy w góry.

17 W czwartek poszedłem do banku.
W piątek poszłam do biblioteki.
W sobotę poszłyśmy nad jezioro.
W piątek poszliśmy do sklepu spożywczego.

18 Nauczycielka dała chłopcu słownik.
Nauczyciel dał mu zeszyt.
Chłopiec dał jabłko swojej nauczycielce.
Chłopiec dał jej tort.

19 Lekarz daje mu lekarstwo.
Lekarz dał mi lekarstwo.
On kupuje jej biżuterię.
Kupiłem ci biżuterię.
Ona kupuje im kawę.
Kupiłam wam kawę.

20 Tata czyta mi książkę.
Mama kupiła nam czekoladę.
Nasz dziadek dał nam kota.

21 On sprzedaje jej kapelusz.
Ona daje mu długopis.
On czyta im książkę.
Ona kupiła im owoce.

22 Zrobiłam ci kawę.
Kupiłem ci dzisiaj kwiaty.
Napisaliśmy to dla was.
Zrobiłyśmy wam śniadanie.
Mój ojciec daje mi klucze.
Tata gotuje nam obiad.

23 Tu jest jedno słowo.
Tu są dwa słowa.
Tu są trzy słowa.
Tu są cztery słowa.

24 Na tym znaku nie ma słów.
Na tym znaku jest jedno słowo.
Ten znak jest zielony.
Ten znak jest niebieski.
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2.2 Ciąg dalszy

25 Przepraszam, co znaczy to słowo?
Ono znaczy „apteka”.
Przepraszam, co znaczy to słowo?
Ono znaczy „biblioteka”.
Przepraszam, co oznacza ten znak?
On oznacza „restauracja”.

26 Przepraszam!
Co to znaczy?
To znaczy „stadion”.
Co to jest stadion?
To jest stadion.

27 Rozumiem to słowo.
Nie rozumiem tych słów.
On to rozumie.
Ona tego nie rozumie.
Ona rozumie tę książkę.
Oni nie rozumieją tej książki.

28 Nie rozumiem tego znaku. Co to znaczy?
To znaczy „Lotnisko jest po prawej stronie”.
Nie rozumiem tego znaku. Co to znaczy?
To znaczy „hotel”.
Nie rozumiem tego znaku. Co to znaczy?
To znaczy „plaża”.

29 Co to znaczy?
To znaczy „stacja benzynowa”.
Co to znaczy?
To znaczy „toaleta”.

30 Przepraszam, która jest godzina?
Nie zrozumiałem pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Która jest godzina?
Jest piętnaście po trzeciej.
Nie zrozumiałam pana. Czy mógłby pan 
powtórzyć?

Jest piętnaście po trzeciej.

31 Przepraszam!
Tak?
Co znaczy ten znak?
To znaczy „biblioteka”.
Nie zrozumiałam pana. Czy mógłby pan 
powtórzyć?

Tak. To znaczy „biblioteka”.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

32 Przepraszam, gdzie jest bank?
Bank jest obok biblioteki.
Nie zrozumiałam pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Tak. Bank jest obok biblioteki.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

33 Przepraszam, co znaczy ten znak?
To znaczy „apteka”.
Nie zrozumiałam pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Tak. To znaczy „apteka”.
Dziękuję!
Proszę bardzo.
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2.3 Lekcja główna

01 Ona jest w Chinach.
Ona była w Chinach.
Ja jestem w Egipcie.
Ja byłem w Egipcie.

02 Byłam uczennicą.
Teraz jestem nauczycielką.
On był dzieckiem.
Teraz jest ojcem.

03 My jesteśmy w Paryżu.
My byliśmy w Paryżu.
Oni są na plaży.
Oni byli na plaży.

04 Byliśmy młodzi.
Teraz jesteśmy starzy.
Byłem dzieckiem.
Teraz jestem dorosły.

05 Byłeś małym dzieckiem.
Teraz jesteś chłopcem.
Byliście młodzi.
Teraz jesteście starzy.

06 One są brudne.
One były brudne.
One są zielone.
One były zielone.

07 Skarpetki są białe.
Skarpetki były białe.
Ona jest kobietą.
Ona była dzieckiem.

08 Kiedyś mieszkaliśmy w mieszkaniu.
Teraz mieszkamy w domu.
Kiedyś miałam rower.
Teraz mam samochód.
Ona kiedyś pisała listy.
Teraz pisze e-maile.

09 Czy kiedyś mieszkał pan z kolegami?
Tak, ale teraz mieszkam ze swoją żoną.
Czy kiedyś mieli państwo psa?
Tak, ale teraz mamy kota.

10 Ona kiedyś pracowała w piekarni.
Teraz pracuje w restauracji.
On kiedyś miał koszulki.
Teraz ma garnitury.
Oni kiedyś grali w piłkę nożną.
Teraz grają w golfa.

11 Czy kiedyś chodziłaś w góry?
Tak, ale teraz chodzimy do parku.
Czy kiedyś grałaś w tenisa?
Tak, ale teraz pływam.
Czy kiedyś uczyła pani sztuki?
Nie, nie uczyłam sztuki. Uczyłam muzyki.

12 Mieszkałem w Rzymie.
Kiedy mieszkałem w Rzymie, byłem dzieckiem.
Mieszkaliście w Paryżu.
Kiedy mieszkaliście w Paryżu, mieliście rowery.
Czekałyśmy na autobus.
Kiedy czekałyśmy na autobus, padał deszcz.

13 Czy uczyła pani polskiego, kiedy była pani w 
Chinach?

Tak, uczyłam polskiego.
Czy grałeś w piłkę nożną, kiedy byłeś 
dzieckiem?

Tak, grałem w piłkę nożną.
Czy twoja matka czytała ci to, kiedy byłaś 
dzieckiem?

Tak. Teraz ja czytam to mojej córce.

14 uczelnia
uczelnia
uczelnia
szkoła średnia
szkoła średnia
szkoła podstawowa

15 Kiedy była w szkole podstawowej, uczyła się 
sztuki.

Kiedy była w szkole średniej, uczyła się nauk 
ścisłych.

Teraz studiuje matematykę na uczelni.
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2.3 Ciąg dalszy

16 Byłyśmy uczennicami w tej samej szkole 
podstawowej.

Teraz jesteśmy studentkami na tej samej 
uczelni.

Oni byli uczniami w tej samej szkole średniej.
Teraz są studentami na tej samej uczelni.

17 Czy pani dzieci są uczniami szkoły 
podstawowej?

Nie, moja córka jest studentką. Mój syn jest 
uczniem szkoły średniej.

Co studiuje pani córka?
Studiuje sztukę.
Czego lubi się uczyć pani syn?
Lubi się uczyć nauk ścisłych.

18 Ta uczennica uczy się nauk ścisłych.
Ten uczeń uczy się historii.
Ten student studiuje muzykę.

19 biuro
biuro
biuro
fabryka
fabryka
sklep

20 On jest kierownikiem w sklepie.
Ona jest pracownicą w sklepie.
Ja jestem kierowniczką w biurze.
Oni są pracownikami w biurze.

21 Ta kierowniczka pracuje w tym biurze.
Ten kierownik pracuje w tej fabryce.
Ten kierownik pracuje w tym sklepie.

22 biuro
kierowniczka
fabryka
pracownik
sklep

23 Jestem pracownikiem w biurze.
Jestem uczniem szkoły podstawowej.
Jestem kierownikiem w fabryce.
Jestem studentem uczelni.

24 Kim pani jest z zawodu?
Jestem kierowniczką w biurze.
Kim pan jest z zawodu?
Jestem kierownikiem restauracji.
Kim pan jest z zawodu?
Jestem nauczycielem.

25 Gdzie pani pracuje?
Kiedyś pracowałam w sklepie. Teraz pracuję w 
szkole podstawowej.

Kim pani jest z zawodu?
Jestem nauczycielką muzyki.

26 Gdzie pani pracuje?
Kiedyś pracowałam w biurze. Teraz pracuję w 
szkole średniej.

Kim pani jest z zawodu?
Jestem nauczycielką historii.

27 Byli państwo uczniami szkoły średniej.
Teraz są państwo studentami.
Był pan pracownikiem.
Teraz jest pan kierownikiem.

28 Ona była kiedyś nauczycielką.
Teraz jest kierowniczką.
On był kiedyś uczniem.
Teraz jest studentem.

29 Jesteś studentką?
Tak, jestem studentką.
Co studiujesz?
Studiuję nauki ścisłe.

30 Mój ojciec lubił nauki ścisłe. Był lekarzem we 
Włoszech.

Jest pan z Włoch?
Nie, jestem z Francji, ale moja rodzina 
mieszkała kiedyś we Włoszech.

31 Co pan robi?
Teraz nie pracuję, ale kiedyś byłem 
nauczycielem.

Czego pan uczył?
Kiedy byłem w Brazylii, uczyłem angielskiego. 
Kiedy byłem w Egipcie, uczyłem historii.
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2.4 Lekcja główna

01 Kupiłem to, kiedy byłem w Rosji.
Jadłem to, kiedy byłem we Francji.
Widziałem to, kiedy byłem w Chinach.

02 Kiedy byliśmy na plaży, było pochmurno.
Kiedy byłyśmy na plaży, było słonecznie.
Kiedy byłam dziewczynką, grałam w piłkę 
nożną.

Kiedy byłem chłopcem, grałem w tenisa.

03 Napisałam ten list, kiedy piłam kawę.
Ona mnie pocałowała, kiedy byłem w parku.
On kupił drabinę, kiedy był w sklepie z 
narzędziami.

Samolot odleciał, kiedy on spał.

04 Kiedy byłem chłopcem, grałem w tenisa.
Kiedy byłem chłopcem, grałem w piłkę nożną.
Kiedy byłam dziewczynką, grałam w tenisa.
Kiedy byłam dziewczynką, grałam w piłkę 
nożną.

05 Kiedy byłem na stacji kolejowej, słuchałem 
radia.

Kiedy byłem na stacji kolejowej, jadłem 
kanapkę.

Kiedy byłem na lotnisku, czytałem gazetę.
Kiedy byłem na lotnisku, jadłem kanapkę.

06 Kiedyś pracowałem w szpitalu. Teraz pracuję 
na uczelni.

Kiedyś miałem rower. Teraz mam samochód.
Kiedyś miałem psa. Teraz mam kota.

07 Kupiłem jabłka, kiedy byłem w sklepie 
spożywczym.

Kupiłam słownik, kiedy byłam w księgarni.
Ona kupiła lekarstwo, kiedy była w aptece.

08 Jedliśmy to, kiedy byliśmy w Pekinie.
Kupili to, kiedy byli w Paryżu.
Pisała list, kiedy jechała pociągiem.

09 Kupiłam ci je, kiedy byłaś mała.
Moja córka napisała do mnie te listy, kiedy 
studiowała w Polsce.

Moja matka czytała mi tę książkę, kiedy byłam 
dzieckiem.

10 Kiedy kupiłeś marchew?
Kupiłem marchew, kiedy byłem w sklepie 
spożywczym.

Kiedy kupiłaś jabłka?
Kupiłam jabłka, kiedy byłam w sklepie 
spożywczym.

11 Czy twój mąż dał ci ten kapelusz?
Nie, ja go kupiłam.
Kiedy go kupiłaś?
Kupiłam go, kiedy mieszkałam w Stanach 
Zjednoczonych.

12 Ty to napisałaś?
Tak, ja to napisałam.
Kiedy to napisałaś?
Napisałam to, kiedy pracowałam w Rosji.

13 Kto to jest?
To jest mój mąż.
Kiedy pojechaliście do Chin?
Pojechaliśmy do Chin, kiedy byliśmy 
studentami.

14 Moja babcia dała mi ten kapelusz, kiedy 
miałam dziesięć lat.

Podoba ci się?
Tak, podoba mi się.
Dam ci go.
Dziękuję!
Proszę bardzo.

15 Czy chciałaby pani kawy?
Tak, chciałabym.
Czy chciałby pan wody?
Tak, chciałbym.

16 Czy chciałaby pani długopis?
Tak, poproszę.
Czy chciałby pan zagrać w tenisa?
Nie, chciałbym zagrać w golfa.

17 Czy chciałaby pani kawy?
Nie, dziękuję.
Czy chciałaby pani czekolady?
Tak, poproszę.
Czy chciałaby pani tortu?
Tak, poproszę.
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18 Czy chciałaby pani herbaty?
Tak, poproszę.
Czy chciałyby panie kawy?
Tak, poprosimy.

19 W lewo czy w prawo?
Jabłko czy pomarańcza?
Czarny czy czerwony?

20 Czy chciałby pan wody, czy soku?
Czy chciałbyś tortu, czy czekolady?
Czy chciałaby pani książkę, czy gazetę?
Czy chciałby pan kawy, czy herbaty?

21 Czy chciałby pan zagrać w tenisa, czy w golfa?
Chciałbym zagrać w golfa.
Czy chciałaby pani jechać w góry, czy na plażę?
Chciałabym jechać na plażę.

22 Czy chciałby pan czekolady, czy owoców?
Chciałbym owoców.
Czy chciałaby pani herbaty, czy kawy?
Chciałabym kawy.

23 Czy chciałaby pani mleka, czy soku 
pomarańczowego?

Nie zrozumiałam pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Czy chciałaby pani mleka, czy soku 
pomarańczowego?

Co to jest „sok pomarańczowy”?
Chciałabym soku pomarańczowego.

24 Czy chciałby pan zapłacić gotówką, czy kartą 
kredytową?

Nie zrozumiałem pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Czy chciałby pan zapłacić gotówką, czy kartą 
kredytową?

Chciałbym zapłacić kartą kredytową.

25 Jak się pan nazywa?
Nie zrozumiałem pani. Czy mogłaby pani 
powtórzyć?

Jak się pan nazywa?
Nazywam się Robert.
Ile to kosztuje?
Nie zrozumiałam pana. Czy mógłby pan 
powtórzyć?

Ile to kosztuje?
To kosztuje trzydzieści dolarów.

26 Uczyłaś się języka polskiego?
Tak, uczyłam się języka polskiego.
Co znaczy to słowo?
To słowo znaczy „poczta”.

27 Studiowałaś sztukę na uczelni?
Tak, studiowałam sztukę na uczelni w Polsce.
Mówisz po polsku?
Tak, mówię po polsku.
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2.5 Kamień milowy

01 Przepraszam, która jest godzina?
Jest jedenasta.

02 Czy mogłaby pani powtórzyć?
Jest godzina jedenasta.

03 Dziękuję!
Proszę bardzo.

04 Czy to pani kapelusz?
Tak, to mój kapelusz.

05 Dziękuję!
Proszę bardzo.

06 Byli państwo na plaży?
Tak, byliśmy na plaży.

07 Dlaczego jedzie pani do Polski?
Będę w Polsce studiować.

08 Czego pani uczyła?
Uczyłam matematyki.

09 Czy chcieliby państwo czekolady?
Tak, chciałabym trochę czekolady.

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

11 Jest pani studentką?
Tak, jestem studentką.

12 Co pani będzie studiować?
Będę studiować nauki ścisłe.

3.1 Lekcja główna

01 Dzieci śpiewają.
Dorośli tańczą.
Mężczyzna śpiewa.
Dziewczynka tańczy.

02 Kobiety tańczą.
Kobiety śpiewają.
Chłopcy śpiewają.
Chłopcy tańczą.

03 Ona coś czyta.
On coś pije.
Ona coś gotuje.
On jej coś daje.

04 Ona chce coś zjeść.
Dziewczynka chce coś wypić.
On chce coś przeczytać.

05 Jemu nie wolno skręcić w lewo.
Psu nie wolno jechać pociągiem.
Uczniom wolno się bawić.
Im wolno skręcić w lewo, w prawo lub jechać 
prosto.

06 Im nie wolno teraz iść.
Teraz im wolno iść.
Jej wolno pływać w tym jeziorze.
Jej nie wolno pływać w tym jeziorze.

07 Proszę śpiewać.
Proszę skręcić w lewo.
Proszę usiąść.

08 Proszę to wypić.
Proszę napisać swoje nazwiska.
Proszę coś przeczytać.

09 Kładę talerz do zlewu.
Oni kładą ręczniki na krześle.
Studentka kładzie swój zeszyt na biurku.
My kładziemy koce na łóżku.
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10 Gdzie położyłeś klucze?
Położyłem je na stole.
Gdzie położyłeś książkę?
Położyłem ją na krześle.

11 Ona wkłada buty.
On wkłada dżinsy.
Ona wkłada okulary przeciwsłoneczne.
Mężczyźni noszą kapelusze.
Ona nosi okulary przeciwsłoneczne.
Dziewczynka nosi spódnicę.

12 Pies przynosi mężczyźnie gazetę.
Dziewczynki przynoszą śniadanie swoim 
rodzicom.

Ona przynosi mu ręczniki.
Przynoszę ci kawę.

13 Ja przynoszę ryby ze sklepu do domu.
Ona przynosi piłkę do parku.
My przynosimy książki z biblioteki do domu.
Oni przynoszą wodę do parku.

14 Proszę położyć płaszcz na łóżku.
Proszę przynieść osiem talerzy z kuchni.
Proszę położyć książki na ławkach.
Proszę przynieść drabinę.

15 Czy może pani dać nam długopis?
Ona daje nam długopis.
Czy może pan dać mi parasol?
On daje jej parasol.

16 Rodzice dają synowi rower.
Kobieta daje koleżance kwiaty.
Mężczyzna daje żonie biżuterię.
On daje dzieciom zabawki.

17 On chciałby zabawkę. Proszę, daj mu zabawkę.
Ona daje mu zabawkę.
Chciałbym rower. Proszę, daj mi rower.
On daje mu rower.

18 Czy może pani dać nam coś do picia?
Ona daje nam coś do picia.
Proszę mu dać zegarek.
Ona daje mu zegarek.

19 Dzieci bawią się na przyjęciu.
Ludzie tańczą na tym przyjęciu.
Ludzie śpiewają na tym przyjęciu.
Ona przynosi tort na przyjęcie.

20 Przyjęcie się kończy.
Praca się kończy.
Wiosna się zaczyna.
Koncert się zaczyna.

21 Mecz się zaczyna.
Mecz się kończy.
Przedstawienie się zaczyna.
Przedstawienie się kończy.

22 Film się zaczyna.
Film się kończy.
Mecz się zaczyna.
Mecz się kończy.

23 Oni wychodzą z przyjęcia.
Ona przychodzi na mecz.
On wychodzi z pracy.
Oni przychodzą na koncert.

24 Oni przychodzą do szpitala.
Oni wychodzą ze szpitala.
On przyjeżdża na lotnisko.
On odjeżdża z lotniska.

25 On idzie na pocztę.
Oni wracają z plaży.
Ona idzie na przyjęcie.
Oni wracają z księgarni.

26 Przychodzisz dzisiaj do pracy?
Nie, nie idę dzisiaj do pracy.
Przychodzisz dzisiaj wieczorem na moje 
przyjęcie?

Tak, idę dzisiaj wieczorem na twoje przyjęcie.

27 Czy Zuzi wolno będzie przyjść na moje 
przyjęcie w przyszły piątek?

Tak, wolno jej.
Kiedy się ono zaczyna?
Zaczyna się o ósmej wieczorem.
Kiedy się kończy?
Kończy się o wpół do dwunastej w nocy.
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28 Mogę się czegoś napić?
Tak, proszę, napij się herbaty.
Mogę dostać coś do jedzenia?
Tak, proszę, zjedz trochę tortu.

29 Tydzień ma siedem dni.
Ten miesiąc ma trzydzieści dni.
Rok ma dwanaście miesięcy.

30 W styczniu zaczyna się rok.
W lutym w Brazylii pada deszcz.
W marcu w Japonii zaczyna się wiosna.
Kwiecień to czwarty miesiąc roku.

31 W maju w Pekinie jest słonecznie.
W czerwcu w Australii zaczyna się zima.
W lipcu w Stanach Zjednoczonych rodziny 
gotują na dworze.

Sierpień to ósmy miesiąc roku.

32 We wrześniu we Francji zaczyna się szkoła.
Październik to dziesiąty miesiąc roku.
W listopadzie w Rosji jest zimno.
Grudzień to zimny miesiąc we Włoszech.

33 styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

34 lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

35 styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

36 Kiedy jedziecie na plażę?
Jedziemy w lutym.
Kiedy jedziecie w góry?
Jedziemy w sierpniu.
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01 Chłopiec pomaga dziewczynce w bibliotece.
Chłopcy pomagają starszemu mężczyźnie.
Dziewczynka pomaga swojemu ojcu.

02 Ta nauczycielka pomaga uczniom.
Ten nauczyciel nie pomaga uczniom.
Ten pies pomaga mężczyźnie.
Ten pies nie pomaga mężczyźnie.

03 Mężczyzna spotyka się ze swoimi kolegami na 
plaży.

Kobieta spotyka się ze swoim ojcem w 
restauracji.

Kobieta spotyka się ze swoim mężem w parku.

04 Kobieta spotyka się ze swoim kierownikiem w 
jego biurze.

On spotyka się z mężczyzną w fabryce.
Kierownik spotyka się z pracownikami w 
restauracji.

05 Ona dzwoni na policję.
Ona dzwoni do lekarza.
On dzwoni do swojej żony.
Ona dzwoni do swojej matki.

06 Kobieta rozmawia z mężczyzną w samochodzie.
Kierownik rozmawia z pracownicą w biurze.
Nauczycielka rozmawia z uczennicą.
Mężczyzna rozmawia z koniem.

07 Kobieta spotyka się ze swoją koleżanką w 
restauracji.

Oni pomagają swojemu dziadkowi.
Ona rozmawia ze swoją siostrą.
Chłopiec dzwoni do swojej matki.

08 Oni spotykają się ze swoimi koleżankami w 
muzeum.

Policjant pomaga kobiecie.
Mężczyzna dzwoni do swojego kierownika.
Kierowniczka spotyka się ze swoją pracownicą 
w biurze.

Dziewczynka rozmawia ze swoją koleżanką.
Dziewczynka spotyka się ze swoją koleżanką w 
parku.

09 Do kogo dzwonisz?
Dzwonię do lekarza.
Z kim rozmawiasz?
Rozmawiam z lekarzem.

10 Do kogo dzwonisz?
Dzwonię do swojej żony.
Z kim rozmawiasz?
Rozmawiam ze swoją żoną.

11 On przyszedł na przyjęcie za wcześnie.
Oni przyszli na przyjęcie punktualnie.
Ona spóźniła się na przyjęcie.

12 Mężczyzna spóźnił się.
Jego żona spóźnia się.
Dzieci spóźniły się.

13 On przyszedł na przyjęcie za wcześnie.
Ona spóźniła się do szkoły.
My przyszliśmy na obiad za wcześnie.
On spóźnił się na samolot.

14 Ona przyszła do pracy za wcześnie.
On spóźnił się na film.
My przyszliśmy na koncert punktualnie.

15 Ten telewizor kosztuje sto dwadzieścia euro.
Ten aparat fotograficzny kosztuje dwieście pięć 
funtów.

Te warzywa kosztują trzysta siedem jenów.
Te buty kosztują czterysta dwadzieścia jenów.

16 To mydło kosztuje pięćset jenów.
Te skarpetki kosztują sześćset jenów.
Ten koc kosztuje siedemset jenów.
To mięso kosztuje osiemset jenów.

17 To łóżko kosztuje siedem tysięcy czterysta 
jenów.

Ten kostium kosztuje trzy tysiące dziewięćset 
jenów.

Te okulary kosztują tysiąc siedemset jenów.
Te dżinsy kosztują dwa tysiące trzysta jenów.
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18 Ten samochód kosztuje sześć tysięcy siedemset 
dolarów.

Ten rower kosztuje pięć tysięcy jenów.
Ta biżuteria kosztuje tysiąc dwieście euro.
Ta sukienka kosztuje osiem tysięcy dziewięćset 
jenów.

19 To rok dwa tysiące piąty.
To numer dwa tysiące pięć.
To rok tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty.
To numer tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt.
To rok tysiąc dziewięćset trzydziesty pierwszy.
To numer tysiąc dziewięćset trzydzieści jeden.

20 adres
adres
adres
numer telefonu
numer telefonu
data

21 adres e-mail
adres e-mail
adres e-mail
data
data
numer telefonu

22 To jest adres.
To jest numer telefonu.
To jest adres e-mail.
To jest data.

23 Zadzwoń do lekarza.
Spotkaj się ze mną w kawiarni.
Pomóż mi.
Połóż miskę na stole.

24 Tańczcie.
Zaczekaj.
Czytaj książkę.
Umyjcie ręce.

25 Usiądź, proszę.
Skręć w lewo.
Popatrz na mnie.
Zadzwoń do mnie.

26 Skręć w prawo.
Słuchaj mnie.
Połóż kubek w zlewie.

27 Pomóż mi.
Umyj ręce.
Płyń!
Idźcie.

28 Proszę, pomóż swojej siostrze.
Proszę, pomóż mi.

29 Czy znasz moją dziewczynę, Alicję?
Nie. Miło mi.
Gdzie jest muzeum?
Nie wiem.
Gdzie jest twoja skarpetka?
Nie wiem.

30 Gdzie jest Barcelona?
Tam jest Barcelona!
On zna jej numer telefonu.
Ona zna jego nazwisko.

31 Chcę zadzwonić do lekarza. Znasz jego numer 
telefonu?

Nie, nie znam jego numeru telefonu.
Chcę iść do muzeum. Czy zna pan adres?
Tak, ulica Główna trzydzieści cztery.

32 Przyjdziesz na moje przyjęcie?
Tak, przyjdę, ale się spóźnię.
Znasz mój adres?
Tak, znam twój adres.

33 Jest dwudziesty czwarty grudnia.
Jest dwudziesty piąty grudnia.
Jest trzydziesty pierwszy grudnia.
Jest pierwszy stycznia.

34 Ona przyjechała siedemnastego sierpnia.
Drugiego lutego będzie zimno.
Idę na koncert dwudziestego trzeciego 
kwietnia.

Mecz był trzydziestego lipca.
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35 Dzisiaj jest czternasty lipca.
Dzisiaj jest pierwszy maja.
Dzisiaj jest czwartek, dwudziesty drugi 
kwietnia.

Dzisiaj jest piątek, piąty maja.

36 Czy dzisiaj jest piąty czerwca?
Tak, dzisiaj jest piąty czerwca.
Czy dzisiaj jest dwudziesty marca?
Tak, dzisiaj jest dwudziesty marca.

37 Jaka jest dzisiaj data?
Dzisiaj jest dziewiętnasty czerwca dwa tysiące 
jedenastego roku.

Jaka jest dzisiaj data?
Dzisiaj jest dwunasty stycznia dwa tysiące 
piątego roku.

38 Moje urodziny są siódmego czerwca.
Pierwszy dzień szkoły to piąty września.
Jedziemy w góry trzynastego lutego.
Ludzie w Stanach Zjednoczonych wkładają 
zielone ubrania siedemnastego marca.

3.3 Lekcja główna

01 Dzieci bawią się na przyjęciu urodzinowym.
Dzisiaj są jego urodziny. Skończył pięćdziesiąt 
lat.

Mamy urodziny tego samego dnia.
To tort na jej piętnaste urodziny.

02 Oni śpiewają na ognisku na plaży.
Oni jedzą tort na przyjęciu urodzinowym.
Oni idą na bal kostiumowy.

03 Jakie to będzie przyjęcie?
To będzie przyjęcie urodzinowe.
Jakie to jest przyjęcie?
To jest bal kostiumowy.
Jakie to było przyjęcie?
To było ognisko na plaży.

04 Jabłka to rodzaj owoców.
Pomarańcze to rodzaj owoców.
Spódnice to rodzaj ubrania.
Spodnie to rodzaj ubrania.

05 Jaki jesz owoc?
Jem jabłko.
Jaki ma pani komputer?
Mam komputer stacjonarny.
Jaki lubisz sport?
Lubię piłkę nożną.

06 Jabłka i pomarańcze to rodzaje owoców.
Psy i koty to rodzaje zwierząt.
Księgarnie i sklepy spożywcze to rodzaje 
sklepów.

07 deser
deser
deser
sałatka
sałatka
zupa

08 On zjadł deser, ale nie zjadł sałatki.
Ona je czekoladę na deser.
Ona je zupę i kanapkę na obiad.
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09 Ten obiad kończy się deserem.
Ona je sałatkę na obiad.
Ten obiad zaczyna się od zupy.

10 deser
sałatka
zupa

11 On robi deser.
Ona robi sałatkę.
On robi kanapkę.
Ona robi zupę.

12 Ja robię śniadanie.
My robimy kolację.
Oni robią obiad.

13 Ona robi deser.
Ona je deser.
On robi sałatkę.
On je sałatkę.
Oni robią zupę.
One jedzą zupę.

14 Musi pani zapłacić gotówką.
Musisz włożyć płaszcz.
Musisz zjeść warzywa.

15 Musi pan mieć paszport, aby wsiąść do 
samolotu.

Nie biegaj. Po szkole musisz chodzić.
Musisz zjeść sałatkę przed deserem.

16 Jest pani tu.
Pani hotel jest tam.
Jestem tu.
Mój telefon komórkowy jest tam.
Kobieta jest tu.
Jej okulary są tam.

17 Postaw telewizor tu.
Postaw stół tam.
Sałatka jest tu.
Desery są tam.

18 Desery są tu.
Sałatki są tam.
Zupa jest tu.
Kawa jest tam.

19 Tu nie wolno chodzić psom.
Tu nie wolno jeździć samochodem.
Tu nie wolno chodzić w butach.

20 Tu nie wolno jechać prosto. Musi pan skręcić.
Tu nie wolno jeść. Musi pan wyjść na dwór.
Tu nie wolno rozmawiać przez telefon. Musi 
pan wyjść na dwór.

Tu nie wolno skręcać w lewo. Musi pan skręcić 
w prawo.

21 To jest biurko lekarza.
To jest samochód policjanta.
To jest ławka ucznia.

22 To jest Jan.
To jest samochód Jana.
To jest Laura.
To jest dom Laury.
To jest pan Kamiński.
To jest salon pana Kamińskiego.

23 Słucham?
Halo, czy to pan Kamiński?
Tak, kto mówi?
Mówi Jan Malkiewicz.

24 Słucham?
Halo.
Czy mógłbym rozmawiać z Laurą?
Tak, już ją proszę.

25 Halo?
Słucham?
Czy mógłbym rozmawiać z Janem?
Nie, nie ma go.

26 Co przyniosłaś?
Przyniosłam deser.
Co ty przyniosłaś?
Przyniosłam sałatkę.
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27 Który samochód podoba się panu bardziej: ten 
czarny czy tamten czerwony?

Podoba mi się ten czarny.
Który samochód podoba się panu bardziej: ten 
czarny czy tamten biały?

Podoba mi się tamten biały.

28 Przyniosłam tę sałatkę.
Ona przyniosła tamtą zupę.
Przyjechałam tym samochodem.
Ona przyjechała tamtym samochodem.

29 Chcę tę sukienkę.
Chcę tamtą bluzkę.
Chcę te dżinsy.
Chcę tamte buty.

30 Te buty są moje.
Tamte buty są mojej żony.
Ten rower jest mój.
Tamten rower jest mojej siostry.

31 Te sukienki są drogie.
Tamte sukienki są tanie.
Ten zegarek jest stary.
Tamten zegarek jest nowy.
Te samochody są białe.
Tamte samochody są czerwone.

32 Samochód jest tu. Piłka jest tam.
Piłka jest tu. Samochód jest tam.
Ta piłka jest czerwona. Tamta piłka jest żółta.
Ta piłka jest żółta. Tamta piłka jest czerwona.

33 Potrzebuję długopisu.
Proszę, oto długopis.
Gdzie są moje okulary?
Proszę, oto twoje okulary.

34 Proszę, oto twoja zupa.
Proszę, oto twoje buty.
Proszę, oto twój płaszcz.

35 Słucham?
Halo, czy mogłabym rozmawiać z Laurą?
Tu mówi Laura.
Cześć, Lauro! Tu mówi Anita.
Co u ciebie słychać?
Wszystko dobrze.

36 Czy chciałabyś przyjść na moje przyjęcie 
urodzinowe w czwartek?

Tak, dziękuję.
Mogę coś przynieść?
Przynieś, proszę, sałatkę.

37 Możesz przyjść o dwudziestej?
Tak, mogę przyjść o dwudziestej, dziękuję.
Proszę bardzo. Do widzenia!
Do widzenia!
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3.4 Lekcja główna

01 wokalistka
wokalistka
wokalistka
tancerka
tancerka
muzyk

02 Muzycy grają na koncercie.
Muzycy grają w kawiarni.
Muzyk gra na fortepianie.

03 Tancerze tańczą na ulicy.
Wokalistka śpiewa w kawiarni.
Muzycy grają na koncercie.

04 Buty tancerki są czarne.
Buty tancerki są czerwone.
Wokaliści śpiewają na koncercie.
Fortepian muzyka jest biały.

05 To jest dobra muzyka.
To jest zła muzyka.
To jest dobre przedstawienie.
To jest złe przedstawienie.

06 Ta książka jest dobra.
Ta książka jest zła.
Ten film jest dobry.
Ten film jest zły.

07 W zeszłym tygodniu na plaży była zła pogoda.
Wczoraj na plaży była dobra pogoda.
Wczoraj wieczorem był zły koncert.
W zeszły piątek był dobry koncert.

08 Ta restauracja jest dobra.
Ta restauracja jest lepsza.
Ta restauracja jest najlepsza.

09 Ten hotel jest dobry.
Ten hotel jest lepszy.
Ten hotel jest najlepszy.

10 Dzisiaj jest zła pogoda.
Wczoraj była gorsza pogoda.
W zeszłym tygodniu była najgorsza pogoda.

11 Marzec był złym miesiącem dla fabryki.
Kwiecień był gorszym miesiącem dla fabryki.
Maj był najgorszym miesiącem dla fabryki.

12 On dobrze pływa.
On źle pływa.
Ona dobrze prowadzi.
Ona źle prowadzi.

13 Oni dobrze tańczą.
On źle tańczy.
On dobrze gra.
Ona źle gra.

14 On dobrze gotuje.
Ona źle gotuje.
Ona dobrze śpiewa.
On źle śpiewa.

15 Ja dobrze śpiewam.
Ona śpiewa lepiej.
On śpiewa najlepiej.

16 W poniedziałek grali źle.
We wtorek grali gorzej.
W środę grali najgorzej.

17 Co robi twoja siostra?
Jest tancerką.
Dobrze tańczy?
Tak, dobrze tańczy.

18 Ona jest zajęta.
Jestem wolny.
On jest zajęty.
Ona jest wolna.

19 Czy jesteś wolny dzisiaj o czternastej?
Nie, jestem zajęty.
Jesteś wolna w środę wieczorem?
Tak, jestem wolna.

20 Czy możesz przyjść na koncert?
Tak, jestem wolna.
Czy możesz przyjść do biura?
Nie, jestem zajęta.
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21 Czy możesz mu pomóc?
Nie, jestem zajęty.
Czy możesz jej pomóc?
Tak, jestem wolna.

22 Czy możesz przyjść do kawiarni?
Nie, jestem zajęta.
Czy chcesz obejrzeć mecz?
Nie, jestem zajęty.

23 Przepraszam!
Nic nie szkodzi.
Przepraszam!
Nic nie szkodzi.

24 Przepraszam, napisałam coś na ławce.
Przepraszam, pojechałam twoim samochodem.
Przepraszam, napisałem coś w książce.

25 Kto zjadł moją czekoladę?
Przepraszam, ja ją zjadłam.
Nic nie szkodzi.
Kto wypił mój sok?
Przepraszam, ja go wypiłem.
Nic nie szkodzi.

26 Czy możesz przyjść na moje przyjęcie dziś 
wieczorem?

Tak, jestem wolna.
Czy możesz przyjść na mecz w czwartek?
Tak, jestem wolna w czwartek.
Czy możesz się ze mną spotkać o czternastej?
Tak, jestem wolna o czternastej.

27 Czy możesz pójść na koncert o dwudziestej?
Przepraszam, nie mogę. Dziś wieczorem jestem 
zajęta.

Czy możecie przyjść do nas na obiad w piątek?
Przepraszam, nie możemy. W piątek jesteśmy 
zajęci.

28 Czy chciałbyś zagrać w piłkę nożną dziś po 
południu?

Przepraszam, jestem zajęty. Muszę pracować.
Czy wiesz, co to znaczy?
Przepraszam. Nie wiem, co to znaczy.

29 Czy chciałabyś przyjść na moje przyjęcie 
urodzinowe w piątek?

Przepraszam, chciałabym przyjść na twoje 
przyjęcie urodzinowe, ale w piątek jestem 
zajęta.

Czy jesteś wolna w sobotę?
Tak, jestem wolna w sobotę.
Czy chciałabyś pójść do parku?
Tak!

30 Słucham?
Halo, czy mogłabym rozmawiać z twoim 
ojcem?

Nie ma go.
Czy mogłabym rozmawiać z twoją matką?
Tak, już ją proszę.

31 Słucham?
Cześć, Marysiu!
Czy ty i twoja rodzina jesteście wolni w sobotę?
Tak, jesteśmy wolni.
Chcielibyście pójść na mecz?
Tak, chcielibyśmy!
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3.5 Kamień milowy

01 Cześć!
Cześć!

02 Jak się nazywasz?
Nazywam się Helena.

03 Miło mi.
Miło mi.

04 Jesteś zajęta w piątek?
Nie, nie jestem zajęta w piątek.

05 Czy chciałabyś przyjść na moje przyjęcie?
Tak, chciałabym przyjść na twoje przyjęcie.

06 Z kim rozmawiasz?
Rozmawiam z Heleną.

07 Cześć, Bernardzie!
Cześć, Heleno!

08 O której godzinie zaczyna się przyjęcie?
Przyjęcie zaczyna się o dziewiętnastej.

09 Cześć!
Cześć!

10 Dziękuję!
Proszę!

11 Kto tam?
Dzień dobry!

12 Czy jest pani wolna w piątek?
Tak, jestem wolna w piątek.

13 Czy chciałaby pani przyjść na moje przyjęcie?
Przepraszam, nie zrozumiałam. Czy mógłby pan 
powtórzyć?

14 Czy chciałaby pani przyjść na moje przyjęcie?
Czy chciałabym przyjść? Nie wiem.

15 Czy w piątek będzie padał deszcz?
Nie, nie będzie padał deszcz.

16 Co chcesz zrobić na przyjęcie?
Chcę zrobić sałatkę.

17 Co przyniesiesz na przyjęcie?
Przyniosę deser.

18 Czy przyszliśmy za wcześnie?
Nie, nie przyszli państwo za wcześnie.

19 Czy chciałabyś zatańczyć?
Tak, chciałabym.
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4.1 Lekcja główna

01 Kiedyś tu mieszkaliśmy.
Tu mieszkamy.
Tu będziemy mieszkali.

02 Jutro kupię ci nową zabawkę.
Jutro kupię więcej mleka.
Jutro kupię ci nowe dżinsy.

03 Kiedyś grałam tu w piłkę nożną.
Teraz gram tu.
Będę grała tam.

04 Tu jest woda.
Tu nie ma wody.
Tu są żółte piłki.
Tu nie ma żółtych piłek.
Kiedyś nie było samochodów. Były konie.
Jutro nie będzie śniegu. Będzie deszcz.

05 Jutro pójdziemy do sklepu spożywczego.
Zadzwonię do ciebie za dwie godziny.
Spotkam się z tobą w parku za dwadzieścia 
minut.

06 W przyszłym roku on będzie chodził do szkoły.
Ona będzie uczyła matematyki po skończeniu 
uczelni.

On będzie się uczył polskiego, kiedy pojedzie 
do Polski.

Za dziesięć lat ona będzie jeździła 
samochodem.

07 Kiedyś będę pracował w banku.
Kiedyś ona będzie chodziła po księżycu.
Kiedyś oni będą pracowali w restauracji.

08 Kiedyś będę kierownikiem.
Kiedyś ona będzie lekarką.
Kiedyś on będzie nauczycielem.

09 Kiedyś to drzewo będzie duże.
Kiedyś będziesz wysoki.
Kiedyś on będzie policjantem.

10 Teraz jestem zajęty. Zadzwonię do ciebie po 
pracy.

Teraz jestem wolny. Pójdę do pracy dziś 
wieczorem.

Teraz jestem zajęta. Pobawię się z tobą po 
obiedzie.

11 Zatańczysz ze mną?
Poczytasz mi?
Zagrasz ze mną?

12 Zatańczysz ze mną?
Tak, zatańczę z tobą.
Pobawisz się ze mną?
Tak, pobawię się z tobą.

13 Ten pies jest bardzo mały.
To dziecko jest bardzo małe.
Te drzewa są bardzo wysokie.
Ten mężczyzna jest bardzo stary.
Ta biżuteria jest bardzo droga.
Ta piłka jest bardzo duża.

14 Ten dom jest bardzo mały.
To zwierzę jest bardzo powolne.
Ten kapelusz jest bardzo duży.
Ten mężczyzna jest bardzo szybki.

15 To są bardzo małe drzwi.
To jest bardzo duży zegar.
To jest bardzo mała piłka.
To jest bardzo duża piłka.

16 Te drzewa są bardzo wysokie.
Kiedyś te drzewa będą bardzo wysokie.
Te zwierzęta są bardzo duże.
Kiedyś te zwierzęta będą bardzo duże.

17 Czy masz pytanie?
Tak, mam pytanie.
Czy macie pytania?
Tak, mamy pytania.
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18 Przepraszam, mamy pytanie.
W czym mogę państwu pomóc?
Jaka jest zupa dnia?
Przepraszam, mam pytanie.
W czym mogę pani pomóc?
Ile kosztuje ten fortepian?

19 Kobieta zadaje pytanie policjantowi.
Policjant odpowiada na jej pytanie.
Mężczyzna zadaje pytanie lekarce.
Lekarka odpowiada na jego pytanie.

20 On jest kelnerem w restauracji.
Ona jest kelnerką w kawiarni.
Oni są kelnerami.
My jesteśmy kelnerkami.

21 Mężczyzna zadaje pytanie kelnerce.
Kelnerka odpowiada na pytanie.
Kelnerka przynosi nam śniadanie.
Kelner przynosi im kawę.

22 Kobieta zadaje pytanie kelnerce.
Kelnerka odpowiada na jej pytanie.
Uczennica zadaje pytanie.
Nauczyciel odpowiada na jej pytanie.
Muzyk zadaje pytanie wokaliście.
Wokalista odpowiada na jego pytanie.

23 Czy mają państwo pytania?
Tak, ja mam pytanie.
Czy mają państwo pytania?
Tak, ja mam pytanie.

24 wołowina
wołowina
wołowina
kurczak
kurczak
ryba

25 Kobieta je kurczaka na obiad.
Mężczyzna je rybę w domu.
Dziewczynka je ziemniaka w restauracji.
Oni jedzą wołowinę w restauracji.

26 Dziewczynka je kurczaka.
Mężczyzna je wołowinę.
Kobieta je rybę.
Chłopiec je ziemniaka.

27 Widelec jest na lewo od ziemniaka.
Łyżka jest na prawo od kubka.
Nóż jest obok chleba.
Serwetka jest na stole.

28 Kobieta pisze na serwetce.
Chłopiec ma nóż w prawej ręce.
Dziewczynka je łyżką.
Kobieta je widelcem.

29 fasola
fasola
fasola
masło
masło
pieprz

30 herbata z cukrem
chleb z masłem
ziemniaki z solą
sałatka z pieprzem
wołowina z solą
kawa z cukrem

31 Czy ma pani sól?
Tak, oto sól.
Czy ma pan pieprz?
Tak, oto pieprz.
Czy masz masło?
Tak, oto masło.

32 dwie cytryny
miska cytryn
woda i limonka
trzy limonki

33 Cytryna jest kwaśna.
Limonka jest kwaśna.
Kurczak jest pikantny.
Fasola jest pikantna.
Cukier jest słodki.
Tort jest słodki.
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34 Czy chciałby pan zupę dnia?
Co jest w tej zupie?
Ziemniaki, fasola, sól i pieprz.
Tak, poproszę.

35 Czy chcieliby państwo deser?
Tak. Co państwo mają?
Dzisiaj mamy deser z cytryną.
Czy jest kwaśny?
Nie, jest słodki.
Dziękuję.

36 To jest bardzo kwaśne. Mogę prosić o cukier?
Tak, oto cukier.
To jest bardzo pikantne. Mogę prosić o wodę?
Tak, oto woda.

37 Przepraszam, mogę prosić o serwetkę?
Tak, oto serwetka.
Przepraszam, mogę prosić o nóż?
Tak, oto nóż.

4.2 Lekcja główna

01 posąg
posąg
posąg
obraz
obraz
zdjęcie

02 Ten obraz przedstawia plażę.
Ten obraz przedstawia niebo.
To jest zdjęcie Paryża.
To jest stare zdjęcie moich dzieci.
To jest posąg mężczyzny.
To jest posąg kota.

03 Co to jest?
To jest zdjęcie mojego dziadka.
Co to jest?
Ten obraz przedstawia dom mojej babci.

04 Siedzę na posągu.
One idą obok fontanny.
Mężczyzna czyta na schodach.
Jemy na wzgórzu.

05 Posąg jest obok fontanny.
Schody są w parku.
Obraz przedstawia fontannę.
Posąg jest na wzgórzu.

06 posąg
zdjęcie
obraz
fontanna
schody
wzgórze

07 Ten obraz przedstawia fortepian.
To jest zdjęcie gitary.
Ten obraz przedstawia mężczyznę z bębnem.

08 Gitara to instrument.
Obrazy i zdjęcia to sztuka.
Bęben to instrument.
Posąg to sztuka.
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09 Mężczyzna gra na fortepianie, a kobieta gra na 
gitarze.

Chłopiec gra na fortepianie, a dziadek słucha.
Chłopcy grają na bębnach i gitarze, a 
dziewczynka śpiewa.

10 Wszyscy grają na takich samych instrumentach.
Wszyscy grają na różnych instrumentach.
Niektórzy grają na gitarach.

11 Zespół gra w parku.
Trzej mężczyźni w tym zespole grają na 
gitarach.

Zespół gra na stadionie.

12 gitara
bęben
fortepian
muzyka
instrumenty
zespół

13 On robi jej zdjęcie.
Czy mógłby pan zrobić nam zdjęcie?
Kobieta robi zdjęcie mężczyźnie.
On robi zdjęcie zespołowi.
On robi zdjęcie zwierząt.
Ona robi zdjęcie fontanny.
On robi zdjęcie obrazu.
Ona robi zdjęcie posągu.

14 kino
kino
kino
zoo
zoo
muzeum

15 Ta kawiarnia jest w centrum miasta.
Ta kawiarnia nie jest w centrum miasta.
One mieszkają w centrum miasta.
Oni nie mieszkają w centrum miasta.

16 To kino jest w centrum miasta.
Oni oglądają film w kinie.
To zwierzę mieszka w zoo.
Pies i kot nie mieszkają w zoo.

17 Zespół gra w centrum miasta.
Zespół nie gra w centrum miasta.
Posąg jest w centrum miasta.
Posąg nie jest w centrum miasta.

18 W maju zrobiłam zdjęcie w lesie.
On zrobił zdjęcie swoim koleżankom i koledze 
w październiku.

Ona zrobiła zdjęcia w zoo i w centrum miasta.
Zrobiłaś zdjęcie swojej rodzinie w parku.

19 Ten budynek jest w Moskwie.
Ten budynek jest w Nowym Jorku.
Ten budynek jest w Barcelonie.
Ten budynek jest w Australii.

20 starożytne schody
starożytny posąg
współczesny obraz
współczesny budynek

21 starożytny stadion
współczesny stadion
starożytny posąg
współczesny posąg

22 Ten sławny posąg jest w Brazylii.
Ten sławny budynek jest w Chinach.
Ta sławna fontanna jest w Rzymie.

23 Ona zrobi zdjęcie sławnego budynku.
Ona robi zdjęcie sławnego budynku.
Ona zrobiła zdjęcie sławnego budynku.

24 Ten budynek jest sławny.
Ten most jest sławny.
Ta góra jest sławna.
Ten budynek nie jest sławny.
Ten most nie jest sławny.
Ta góra nie jest sławna.

25 Ona jest sławna.
One są sławne.
Oni są sławni.
Ona jest sławna.
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26 Oni szukają swojego samochodu.
Oni znaleźli swój samochód.
Ona szuka swoich kluczy.
Ona znalazła swoje klucze.
On szuka swoich okularów.
On znalazł swoje okulary.

27 Szukam swojego płaszcza.
Znalazłam swój płaszcz.
On szuka swojego buta.
On znalazł swój but.

28 On szuka swojej piłki.
On znalazł swoją piłkę.
Ona szuka swojej skarpetki.
Ona znalazła swoją skarpetkę.

29 Oni szukają posągu mężczyzny z psem.
Oni znaleźli posąg.
One szukają muzeum.
One znalazły muzeum.

30 Szukam swoich okularów.
Znalazłam twoje okulary.
Szukam swojego psa.
Znalazłem twojego psa.

31 Czy pani czegoś szuka?
Tak, szukam kina.
Czy państwo czegoś szukają?
Tak, szukamy stadionu.

32 Chciałbym kiedyś śpiewać w sławnym zespole.
Ja będę grał na gitarze w sławnym zespole.
Będziemy grali w tym samym zespole.
Ja będę śpiewał, a ty będziesz grał na gitarze.
Będziemy najsławniejszym zespołem w  
Nowym Jorku!

Tak. Będziemy grali na największych 
stadionach!

4.3 Lekcja główna

01 Dzieci się śmieją.
Mężczyzna się uśmiecha.
Matka dziewczynki się nie uśmiecha.
Chłopiec się nie śmieje.

02 Ona uśmiecha się do swojego męża.
Dziewczynka się śmieje.
Lekarka uśmiecha się do dziewczynki.
Dzieci na przyjęciu urodzinowym śmieją się.
Dziecko płacze.
Kobiety płaczą.

03 Kobieta uśmiecha się do swojego męża.
Mężczyzna się śmieje.
Chłopiec uśmiecha się do swojej nauczycielki.
Pracownicy się śmieją.

04 Fontanna jest przed meczetem.
Mężczyzna czyta w synagodze.
Posągi są w świątyni.
Kobieta i mężczyzna uśmiechają się przed 
kościołem.

05 Oni stoją przed meczetem.
Oni śpiewają w kościele.
Ten mężczyzna siedzi blisko świątyń.
My jesteśmy w synagodze.

06 meczet
synagoga
świątynia
kościół

07 Co widzisz?
Widzę posągi na wzgórzu.
Co widzisz?
Widzę mężczyznę na schodach.

08 Widzisz kościół?
Nie, nie widzę kościoła.
Czy teraz widzisz kościół?
Tak, teraz widzę kościół.
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09 On się zgubił.
Ona się nie zgubiła.
Zgubiliśmy się.
Ja się nie zgubiłem.

10 Dlaczego płaczesz?
Bo się zgubiłem.
Znajdziemy twoich rodziców.

11 Ona jest wesoła, bo dzisiaj są jej urodziny.
Ja jestem wesoły, bo jest słonecznie.
Oni są weseli, bo grają w piłkę nożną.
On jest zły, bo nie może znaleźć swoich kluczy.
Ona jest zła, bo jej bluzka jest brudna.
On jest zły, bo jego żona się spóźnia.

12 On jest zły.
On jest wesoły.
On jest smutny.

13 Ona jest zła, bo pies je jej but.
Oni są weseli, bo są na plaży.
Dziecko jest smutne, bo nie może znaleźć 
swojego psa.

14 Jak długo zespół będzie grał?
Zespół będzie grał przez dwie godziny.
Jak długo biegałam?
Biegałaś przez trzydzieści minut.

15 Jak długo możemy pływać?
Możecie pływać przez trzy godziny.
Jak długo on mówił?
On mówił przez czterdzieści pięć minut.

16 Jak długo będzie pani w tym kraju?
Będę tu przez tydzień.
Jak długo będą państwo we Włoszech?
Będziemy we Włoszech przez trzy miesiące.

17 Jak długo Magda będzie w Moskwie?
Ona będzie w Moskwie przez dwa tygodnie.
Jak długo będziesz w Paryżu?
Będę w Paryżu przez dwa tygodnie.

18 Zostaniemy tu przez dwa dni.
Ona zostanie w domu swojej babci przez 
tydzień.

Oni zostaną w szpitalu na noc.

19 Ona ma rezerwację w hotelu. Może tu zostać 
na noc.

On nie ma rezerwacji w hotelu. Musi tu zostać 
na noc.

Oni mają rezerwację w restauracji. Mogą tu 
zjeść.

Nie mamy rezerwacji w tej restauracji. Nie 
możemy tu zjeść.

20 Mogę zarezerwować miejsce?
Tak. O której godzinie pan przyjdzie?
Przyjdę dziś o dwudziestej.
Chciałabym zarezerwować pokój.
Kiedy pani przyjedzie?
Przyjadę w środę.

21 Tu Hotel Zorza. Czym mogę służyć?
Dzień dobry! Chciałbym zarezerwować pokój.
Kiedy pan przyjedzie?
Przyjadę dwudziestego drugiego października.
Jak długo pan zostanie?
Zostanę przez trzy dni.

22 Słucham?
Chciałabym zarezerwować miejsce.
O której państwo przyjdą?
Przyjdziemy o dziewiętnastej.
Ile osób przyjdzie?
Cztery osoby.

23 On wchodzi pod górę.
Oni wbiegają na wzgórze.
Chłopiec schodzi po schodach.
Zbiegam ze wzgórza.

24 Ona schodzi po schodach.
Mężczyzna wbiega po schodach.
Oni schodzą ze wzgórza.
Kobieta zbiega ze wzgórza.
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25 On wchodzi po schodach.
Oni zbiegają z góry.
Oni schodzą z góry.
On wbiega po schodach.

26 Oni pakują swoje walizki.
Ja pakuję swoją walizkę.
Ona rozpakowuje swoją walizkę.
On rozpakowuje swoją walizkę.

27 Ta kobieta spakowała się wczoraj.
Ta kobieta spakowała się rano.
Ona się pakuje teraz.

28 On najpierw spakował swoją walizkę w domu.
Potem pojechał do hotelu.
Teraz rozpakowuje walizkę w swoim pokoju.

29 Co dzisiaj robiłaś?
Najpierw biegałam przez trzydzieści minut.
Potem poszłam do sklepu spożywczego.
Na koniec zrobiłam kolację.

30 Najpierw ona położyła swój talerz na stole.
Potem on położył swój talerz na stole.
Na koniec oni położyli swoje talerze na stole.

31 Ona najpierw zrobiła kolację.
Potem zjadła kolację.
Na koniec umyła talerze.

32 Czy chciałabyś pójść do muzeum?
Tak. Możemy pójść po południu.
Czy chciałabyś pójść wieczorem do restauracji?
Tak. Potem możemy pójść do kina.

33 Co chciałbyś dzisiaj zobaczyć?
Chciałbym zobaczyć świątynię.
Przepraszam, zgubiliśmy się. Gdzie jest 
świątynia?

Najpierw proszę iść do parku. Potem proszę 
skręcić w prawo.

Dziękujemy!

4.4 Lekcja główna

01 Mężczyzna jeździ na nartach.
Kobieta żegluje.
My żeglujemy.
Dzieci jeżdżą na nartach.

02 Ona jeździ na nartach w mieście.
On jeździ na nartach w górach.
Oni żeglują blisko miasta.
Oni żeglują blisko plaży.

03 Oni bawią się w oceanie.
On żegluje po oceanie.
Ona stoi w oceanie.
One pływają w oceanie.

04 Ten kraj to wyspa.
Ten posąg jest na wyspie.
Ten kościół jest na wyspie.

05 Ja biwakuję w lesie.
Ona biwakuje nad oceanem.
Ona żegluje blisko wyspy.
Ona biwakuje w górach.

06 cztery namioty
trzy żaglówki
dwie narty
sześcioro narciarzy

07 Oni biwakują nad jeziorem.
Rodzina stoi obok żaglówek.
Narty są obok namiotu.
Rodzina siedzi w żaglówce.

08 Ta żaglówka pływa szybko.
Ci narciarze jeżdżą szybko.
Ta żaglówka pływa wolno.
Ci narciarze jeżdżą wolno.

09 Ten kościół jest nad oceanem.
Ten meczet jest blisko parku.
Ta synagoga jest w mieście.
Ta świątynia jest na wyspie.

10 On szuka wyspy.
On szuka swojej piłki.
On szuka oceanu.
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11 Jadę na białym koniu.
Kobieta jedzie na szarym rowerze.
Mężczyzna jedzie na czarnym koniu.
Jedziesz na rowerze!
Oni jadą konno.

12 Ona jedzie na brązowym koniu w parku.
Oni jadą konno nad oceanem.
On jedzie na rowerze nad oceanem.
On jeździ na rowerze po lesie.

13 Dzieci bawią się na śniegu.
On napisał coś na śniegu.
On jedzie na rowerze w deszczu.
Oni idą w deszczu.

14 Co będziesz robiła, kiedy skończysz jeździć na 
nartach?

Napiję się kawy w kawiarni.
Co oni będą robili, kiedy skończą pływać?
Będą jeździli na rowerach, a potem będą 
biegali.

Co będą państwo robili, kiedy skończą państwo 
żeglować?

Zjemy obiad na wyspie.

15 Tu jest kilka kotów.
Tu jest kilka wysp.
Tu jest kilka nart.
Tu jest dużo ryb.
Tu jest dużo rowerów.
Tu jest dużo namiotów.

16 Tu jest dużo wody.
Tu jest dużo drzew.
Tu jest dużo trawy.
Tu jest dużo kwiatów.

17 Tu jest kilka żaglówek.
Tu jest dużo żaglówek.
Tu jest trochę śniegu.
Tu jest dużo śniegu.

18 Dzisiaj w parku jest wietrznie.
Dzisiaj rano na plaży było bardzo wietrznie.
Dziś po południu w mieście jest bezwietrznie.

19 Dziś jest bezwietrznie.
Dziś jest wietrznie.
Dziś jest bardzo wietrznie.

20 Jutro będzie padał śnieg.
Co będziemy robić?
Będziemy mogli jeździć na nartach.

21 Jutro nie będzie deszczu.
Co będziemy robić?
Będziemy mogli jeździć na rowerach.

22 W listopadzie będziesz mogła jeździć na 
nartach.

Jutro będziemy mogli się tym bawić. Będzie 
wietrznie.

Będziesz mogła jeździć na rowerze w przyszłym 
tygodniu.

23 Oni grają w piłkę nożną w deszczu.
One bawią się na śniegu.
On prowadzi samochód po śniegu.
One biegną po śniegu.

24 Jadę konno po śniegu.
Biwakuję w swoim nowym namiocie.
Żegluję po oceanie.
Jeżdżę na nartach w górach.

25 Nie jedz tego.
Zjedz to.
Nie siadaj tu.
Usiądź tu.
Nie baw się tu.
Baw się tu.

26 Uwaga! Tu nie wolno jeździć na nartach.
Tu wolno jeździć na nartach.
Tu wolno pływać.
Tu nie wolno pływać.
Tu nie wolno jeździć samochodem.
Tu wolno jeździć samochodem.
Tu wolno biwakować.
Tu nie wolno biwakować.
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27 Kobiety mają na sobie zielone kostiumy 
kąpielowe, a mężczyźni zielone kąpielówki.

Na jej sandałach są białe kwiaty.
Dzieci bawią się ręcznikami na wietrze.
Kobieta ma na sobie szorty.

28 kąpielówki
kostium kąpielowy
sandały
sandały
ręcznik
szorty

29 Nie wkładaj dzisiaj szortów.
Dlaczego?
Bo będzie zimno.
Nie wkładaj dzisiaj sandałów.
Dlaczego?
Bo będzie zimno.

30 Wypożyczam narty. To kosztuje trzydzieści 
dolarów dziennie.

Kupuję narty. One kosztują czterysta dolarów.
Wypożyczyliśmy samochód. To kosztuje sto 
dolarów dziennie.

Kupiliśmy nowy samochód. On kosztuje 
dwadzieścia pięć tysięcy dolarów.

31 Jest poniedziałek. On wypożycza samochód na 
dwa dni.

Jest środa. On zwraca samochód.
Jest dziesiąta rano. Ona wypożycza narty na 
jeden dzień.

Jest szósta wieczorem. Ona zwraca narty.

32 On zwróci rower.
On zwraca rower.
On zwrócił rower.

33 Ile kosztuje wypożyczenie roweru na jeden 
dzień?

Dwadzieścia funtów.
Zwrócę go jutro wieczorem.
To będzie kosztować czterdzieści funtów.

34 Czy zwróciłeś narty?
Tak, zwróciłem je wczoraj.
Czy zwróciłeś samochód?
Nie, zwrócę go jutro.

35 Chciałabym wypożyczyć narty.
Chcielibyśmy wypożyczyć narty.
Chciałbym wypożyczyć rower.
Chcielibyśmy wypożyczyć rowery.

36 Dzień dobry, czym mogę służyć?
Chcemy popływać na żaglówce.
Jaka będzie jutro pogoda?
Będzie padał deszcz. Proszę jutro nie pływać.

37 W piątek będzie słonecznie i wietrznie.
Czy będziemy mogli wypożyczyć żaglówkę w 
piątek?

Tak, będą państwo mogli wypożyczyć 
żaglówkę.

38 Dokąd możemy popłynąć?
Mogą państwo popłynąć na tę małą wyspę.
Co musimy przynieść?
Muszą państwo przynieść kostiumy kąpielowe 
i ręczniki.
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4.5 Kamień milowy

01 Cześć!
Cześć!

02 Co robiłaś dziś rano?
Czytałam gazetę.

03 Co robiłeś dziś rano?
Poszedłem do muzeum w centrum.

04 Co kupiłeś?
Kupiłem zdjęcie starożytnej świątyni.

05 Czy chcesz dzisiaj popływać żaglówką, czy pójść 
do kina?

Chciałabym dzisiaj popływać żaglówką.

06 Dzień dobry!
Dzień dobry!

07 Czym mogę służyć? Czy chcieliby państwo 
popływać dziś żaglówką?

Tak, chcielibyśmy popływać żaglówką.

08 Czy nie jest za wietrznie?
Nie, nie jest za wietrznie.

09 Kim pani jest z zawodu?
Jestem muzykiem.

10 Na czym pani gra?
Gram na fortepianie.

11 Czy gra pan na instrumencie?
Tak, gram.

12 Na czym pan gra?
Gram na gitarze.

13 Czego szukasz?
Szukam ręcznika.

14 Zrobi pan nam zdjęcie?
Tak, zrobię państwu zdjęcie.

15 Czy chcą państwo zjeść kolację na żaglówce, 
czy na plaży?

Chcemy zjeść kolację na plaży.

16 Co pan gotuje?
Gotuję rybę z limonką i ziemniakami.

17 Zagra pan coś?
Tak, zagram coś.
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czternastej 1.3 (1), 3.4 (3)
czternasty 3.2 (1)
cztery 1.3 (5), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
czterysta 3.2 (2), 4.4 (1)
czwarta 1.2 (1), 1.3 (1)
czwarte 1.2 (1)
czwartej 1.3 (1), 1.5 (1)
czwartek 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2)
czwarty 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
czy 1.1 (2), 1.3 (7), 1.4 (8), 1.5 (3), 

2.1 (7), 2.2 (6), 2.3 (9), 2.4 (29), 
2.5 (4), 3.1 (4), 3.2 (4), 3.3 (7), 
3.4 (20), 3.5 (9), 4.1 (10), 4.2 (3), 
4.3 (3), 4.4 (3), 4.5 (5)

czym 1.2 (4), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (3)

czyta 1.1 (3), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1)

czytaj 3.2 (1)
czytają 1.1 (2)
czytała 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
czytałam 2.1 (1), 4.5 (1)
czytałaś 2.1 (1)
czytałem 2.4 (1)
czytam 2.1 (4), 2.3 (1)
dać 3.1 (4)
daj 3.1 (2)
dają 2.1 (1), 3.1 (1)
daje 2.1 (7), 2.2 (3), 3.1 (10)
daję 2.1 (3)
dał 2.1 (3), 2.2 (5), 2.4 (1)
dała 2.2 (1), 2.4 (1)
dałam 2.1 (2)
dałaś 2.1 (1)
daleko 1.2 (1)
dałem 2.1 (2)
dałeś 2.1 (1)

dam 2.4 (1)
data 3.2 (6)
deser 3.3 (10), 3.5 (1), 4.1 (2)
deserem 3.3 (2)
desery 3.3 (2)
deszcz 1.4 (14), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (2), 

4.1 (1), 4.4 (1)
deszczu 4.4 (4)
dla 2.2 (1), 3.4 (3)
dlaczego 1.4 (6), 2.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
długo 4.3 (9)
długopis 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 

3.3 (1)
długopisu 3.3 (1)
dni 3.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
dnia 3.3 (1), 4.1 (2)
do 1.1 (22), 1.2 (26), 1.3 (11), 1.4 (6), 

1.5 (1), 2.1 (9), 2.2 (18), 2.3 (1), 
2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (12), 3.2 (15), 
3.3 (3), 3.4 (4), 4.1 (6), 4.3 (10), 
4.5 (2)

dobra 3.4 (4)
dobre 3.4 (1)
dobry 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (4), 

3.4 (3), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (2)

dobrze 3.3 (1), 3.4 (9)
dojechać 1.2 (1), 1.4 (3)
dojść 1.2 (4), 1.4 (1)
dokąd 1.1 (12), 1.2 (5), 1.5 (1), 2.2 (4), 

4.4 (1)
dolarów 1.1 (1), 1.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.4 (4)
dolary 1.3 (1)
dom 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
domem 1.1 (4)
domu 1.1 (8), 1.2 (4), 2.3 (1), 3.1 (2), 

4.1 (1), 4.3 (2)
dorośli 3.1 (1)
dorosły 2.3 (1)
dostać 3.1 (1)
drabinę 2.4 (1), 3.1 (1)
droga 4.1 (1)
drogie 3.3 (1)
druga 1.2 (2), 1.3 (2)
drugi 3.2 (1)
drugie 1.2 (2)
drugiego 3.2 (1), 4.3 (1)
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drugiej 1.2 (1), 1.3 (2)
drzew 4.4 (1)
drzewa 4.1 (3)
drzewem 1.1 (2)
drzewo 4.1 (1)
drzwi 1.2 (3), 4.1 (1)
duża 4.1 (2)
duże 4.1 (3)
dużo 4.4 (9)
duży 4.1 (2)
dwa 1.3 (4), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (5), 

4.3 (3), 4.4 (1)
dwadzieścia 1.3 (4), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.4 (2)
dwanaście 3.1 (1)
dwie 1.3 (3), 1.5 (1), 2.1 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
dwieście 3.2 (2)
dwór 3.3 (2)
dworcu 1.3 (1)
dworze 1.4 (2), 3.1 (1)
dworzec 1.3 (2)
dwudziesta 1.3 (1)
dwudziestego 3.2 (1), 4.3 (1)
dwudziestej 1.3 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
dwudziesty 3.2 (5)
dwunasta 1.3 (1)
dwunastej 1.3 (1), 3.1 (1)
dwunasty 3.2 (1)
dziadek 2.2 (1), 4.2 (1)
dziadka 2.1 (3), 4.2 (1)
dziadkowi 3.2 (1)
dzieci 1.1 (5), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (3)

dzieciom 3.1 (1)
dzieckiem 2.3 (7), 2.4 (1)
dziecko 1.1 (1), 1.2 (4), 1.4 (5), 4.1 (1), 

4.3 (2)
dziękuję 1.2 (3), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.2 (3), 

2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 
4.1 (1)

dziękujemy 4.3 (1)
dzień 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 1.5 (4), 

3.2 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (3), 4.5 (2)
dziennie 4.4 (2)
dziesiąta 4.4 (1)
dziesiątej 1.3 (1)
dziesiąty 3.1 (1)

dziesięć 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 
4.1 (1)

dziewczyna 1.4 (1), 2.1 (1)
dziewczynce 3.2 (1)
dziewczynę 3.2 (1)
dziewczynka 1.1 (2), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (3), 

4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
dziewczynką 2.4 (3)
dziewczynki 1.1 (1), 3.1 (1), 4.3 (2)
dziewczynkom 2.1 (1)
dziewiąta 1.3 (1)
dziewiątej 1.3 (3), 2.2 (1)
dziewięć 1.2 (1), 1.3 (2)
dziewięćdziesiąt 1.3 (4), 3.2 (1)
dziewięćdziesiąty
 3.2 (1)
dziewięćset 3.2 (4)
dziewiętnastej 1.3 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
dziewiętnasty 3.2 (1)
dżinsy 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
dziś 2.1 (1), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (4), 4.5 (3)
dzisiaj 1.4 (20), 2.1 (11), 2.2 (6), 3.1 (4), 

3.2 (12), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 
4.3 (3), 4.4 (4), 4.5 (2)

dzwoni 3.2 (6)
dzwonię 3.2 (2)
dzwonisz 3.2 (2)
Egipcie 1.4 (1), 2.3 (3)
e-mail 2.1 (5), 2.3 (1), 3.2 (4)
e-maile 2.3 (1) 
euro 1.3 (5), 3.2 (2)
fabryce 2.3 (2), 3.2 (1)
fabryka 2.3 (3)
fabryki 3.4 (3)
fasola 4.1 (5)
film 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
fontanna 4.2 (2), 4.3 (1)
fontannę 4.2 (1)
fontanny 4.2 (3)
fortepian 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
fortepianie 3.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
Foster 1.5 (1)
fotograficzny 1.3 (2), 3.2 (1)
Francji 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
funtów 1.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
garnitury 2.3 (1)
gazetami 1.1 (1)
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gazetę 2.1 (6), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.5 (1)
gazety 2.1 (2)
gdzie 1.1 (5), 1.2 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 
4.3 (1)

gitara 4.2 (2)
gitarach 4.2 (2)
gitary 4.2 (1)
gitarze 4.2 (4), 4.5 (1)
Główna 3.2 (1)
go 2.4 (4), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)
godzina 1.3 (14), 1.5 (3), 2.2 (2), 2.5 (2)
godzinę 1.3 (2)
godzinie 1.3 (4), 2.2 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
godziny 1.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (2)
golfa 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (3)
góra 4.2 (2)
górach 1.4 (5), 4.4 (3)
gorąco 1.4 (7)
górę 4.3 (1)
gorsza 3.4 (1)
gorszym 3.4 (1)
góry 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
gorzej 3.4 (1)
gotówką 1.1 (2), 2.4 (2), 3.3 (1)
gotują 1.1 (1), 3.1 (1)
gotuje 1.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.5 (1)
gotuję 2.1 (1), 4.5 (1)
gra 2.1 (1), 3.4 (3), 4.2 (6), 4.5 (3)
grają 2.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (5), 4.3 (1), 

4.4 (1)
grał 1.4 (3), 2.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (2)
grała 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
grałam 2.4 (3), 4.1 (1)
grałaś 2.3 (1)
grałem 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (3)
grałeś 2.1 (1), 2.3 (1)
grali 1.4 (3), 2.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (2)
graliście 2.2 (1)
graliśmy 2.2 (2)
grały 2.2 (2)
gram 4.1 (1), 4.5 (3)
grudnia 3.2 (3)
grudzień 3.1 (3)
halo 3.3 (4), 3.4 (1)

Helena 3.5 (1)
Heleną 3.5 (1)
Heleno 3.5 (1)
herbata 4.1 (1)
herbaty 2.4 (3), 3.1 (1)
historia 2.2 (1)
historii 2.2 (2), 2.3 (3)
hotel 1.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3)
Hotel Zorza 4.3 (1)
hotelu 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 4.3 (3)
i 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (3), 

2.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

ich 1.3 (1)
idą 1.1 (5), 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
idę 1.1 (10), 1.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (1)
idźcie 3.2 (1)
idzie 1.1 (9), 1.2 (2), 2.2 (2), 3.1 (2)
idziecie 1.1 (2)
idziemy 1.1 (8), 2.2 (1)
idziesz 1.1 (5)
ile 1.1 (1), 1.3 (3), 2.4 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
im 2.2 (3), 3.1 (3), 4.1 (1)
instrumencie 4.5 (1)
instrument 4.2 (2)
instrumentach 4.2 (2)
instrumenty 4.2 (1)
iść 1.1 (2), 1.2 (6), 1.4 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 4.3 (1)
ja 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (6), 

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

ją 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
jabłka 2.4 (3), 3.3 (2)
jabłko 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
jadą 1.2 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
jadę 1.2 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

4.4 (2)
jadła 1.4 (1), 2.1 (2)
jadłaś 2.1 (1)
jadłem 2.4 (3)
jak 1.2 (5), 2.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (9)
jaka 1.4 (5), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
jaki 3.3 (3)
jakie 3.3 (3)
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Jan 3.3 (2)
Jana 3.3 (1)
Janem 3.3 (1)
Japonii 3.1 (1)
je 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.3 (5), 4.1 (9), 4.3 (1), 
4.4 (1)

jechać 1.2 (6), 1.5 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 
3.3 (1)

jechała 2.4 (1)
jeden 1.3 (3), 1.4 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
jedenasta 2.5 (2)
jedenastego 3.2 (1)
jedenastej 1.3 (2)
jedli 1.4 (4)
jedliśmy 2.4 (1)
jedno 2.2 (2)
jedz 4.4 (1)
jedzą 2.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
jedzenia 3.1 (1)
jedzie 1.2 (8), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.5 (1), 4.4 (5)
jedziecie 3.1 (2)
jedziemy 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
jedziesz 2.1 (1), 4.4 (1)
jego 1.1 (2), 1.3 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.3 (1)
jej 1.1 (2), 1.3 (2), 2.2 (3), 3.1 (5), 

3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)

jem 2.1 (1), 3.3 (1)
jemu 3.1 (1)
jemy 4.2 (1)
jenów 3.2 (12)
jeść 3.3 (1)
jest 1.1 (41), 1.2 (20), 1.3 (54), 1.4 (32), 

1.5 (6), 2.1 (5), 2.2 (14), 2.3 (15), 
2.4 (3), 2.5 (4), 3.1 (2), 3.2 (24), 
3.3 (26), 3.4 (20), 3.5 (1), 4.1 (31), 
4.2 (30), 4.3 (12), 4.4 (29), 4.5 (3)

jestem 1.1 (7), 1.2 (2), 2.1 (1), 2.3 (15), 
2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (16), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.3 (1), 4.5 (1)

jesteś 1.1 (4), 2.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1)
jesteście 2.3 (1), 3.4 (1)
jesteśmy 2.1 (1), 2.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1)
jesz 3.3 (1)

jeżdżą 4.4 (3)
jeżdżę 1.2 (3), 1.4 (1), 4.4 (1)
jeździ 1.2 (2), 4.4 (4)
jeździć 3.3 (1), 4.4 (9)
jeździła 4.1 (1)
jeździli 4.4 (1)
jeździsz 1.2 (2)
jeziorem 1.4 (3), 4.4 (1)
jezioro 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1)
jeziorze 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (2)
język 2.2 (1)
języka 2.4 (2)
jutro 1.4 (14), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (5), 

4.4 (7)
już 3.3 (1), 3.4 (1)
Kamiński 3.3 (2)
Kamińskiego 3.3 (1)
kanapek 2.1 (1)
kanapkę 2.4 (2), 3.3 (2)
kapelusz 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

2.5 (2), 4.1 (1)
kapelusze 3.1 (1)
kąpielowe 4.4 (2)
kąpielówki 4.4 (2)
kąpielowy 4.4 (1)
kartą 1.1 (2), 2.4 (3)
kawa 3.3 (1), 4.1 (1)
kawę 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
kawiarni 1.1 (6), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (3), 

4.1 (1), 4.4 (1)
kawiarnia 1.1 (1), 4.2 (2)
kawy 1.1 (1), 2.4 (6), 4.4 (1)
kelner 4.1 (1)
kelnerami 4.1 (1)
kelnerce 4.1 (2)
kelnerem 4.1 (1)
kelnerka 4.1 (3)
kelnerką 4.1 (1)
kelnerkami 4.1 (1)
kiedy 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (9), 2.4 (39), 3.1 (4), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.4 (3)

kiedyś 2.3 (17), 2.4 (3), 4.1 (14), 4.2 (1)
kierowniczka 2.3 (2), 3.2 (1)
kierowniczką 2.3 (3)
kierownik 2.3 (2), 3.2 (2)
kierownika 3.2 (1)
kierownikiem 2.3 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)
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kilka 4.4 (4)
kilometr 1.3 (1), 2.1 (1)
kilometrów 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (2)
kim 2.3 (5), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.5 (1)
kina 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
kinie 4.2 (1)
kino 4.2 (4)
kładą 3.1 (1)
kładę 3.1 (1)
kładzie 3.1 (1)
kładziemy 3.1 (1)
klucze 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
kluczy 4.2 (1), 4.3 (1)
kobiecie 2.1 (1), 3.2 (1)
kobieta 1.1 (9), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (2), 

3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 4.1 (6), 
4.2 (2), 4.3 (5), 4.4 (3)

kobietą 2.3 (1)
kobiety 1.1 (2), 1.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)
koc 3.2 (1)
koce 3.1 (1)
kogo 3.2 (2)
kolację 3.3 (1), 4.3 (3), 4.5 (2)
koledze 2.1 (1), 4.2 (1)
kolegami 2.3 (1), 3.2 (1)
kolegę 2.1 (1)
kolegi 2.1 (1)
kolejce 1.2 (11), 2.1 (1)
kolejowa 1.3 (2)
kolejowej 1.3 (2), 2.4 (2)
koleżance 3.1 (1)
koleżanką 3.2 (3)
koleżankami 3.2 (1)
koleżankę 2.1 (1)
koleżankom 4.2 (1)
komórkowy 3.3 (1)
komputer 3.3 (2)
koń 1.1 (1), 1.4 (1)
koncercie 3.4 (3)
koncert 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (4)
kończy 3.1 (8), 3.3 (1)
konia 1.1 (1)
konie 4.1 (1)
koniec 4.3 (3)
koniem 3.2 (1)
koniu 4.4 (3)
konno 4.4 (3)

koperta 2.1 (4)
koperty 2.1 (2)
kościele 4.3 (1)
kościół 4.3 (4), 4.4 (2)
kościoła 4.3 (1)
kościołem 4.3 (1)
kostium 3.2 (1), 4.4 (1)
kostiumowy 3.3 (2)
kostiumy 4.4 (2)
kosztować 4.4 (1)
kosztują 1.3 (4), 3.2 (5), 4.4 (1)
kosztuje 1.1 (2), 1.3 (10), 2.4 (3), 3.2 (11), 

4.1 (1), 4.4 (4)
koszulkę 1.2 (1)
koszulki 2.3 (1)
kot 4.2 (1)
kota 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
kotów 4.4 (1)
koty 3.3 (1)
kraj 4.4 (1)
kraju 4.3 (1)
krawat 2.1 (1)
kredytową 1.1 (2), 2.4 (3)
krzesła 2.1 (1)
krześle 1.1 (1), 3.1 (2)
krzesłem 1.1 (2)
książce 3.4 (1)
książka 3.4 (2)
książkę 1.4 (1), 2.1 (15), 2.2 (3), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.2 (1)
książki 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2)
księgarni 1.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
księgarnie 3.3 (1)
księżycu 4.1 (1)
kto 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (1)
która 1.3 (8), 1.5 (4), 2.2 (2), 2.5 (1)
które 1.5 (1)
której 1.3 (7), 2.2 (2), 3.5 (1), 4.3 (2)
który 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (2)
kubek 3.2 (1)
kubka 4.1 (1)
kuchni 3.1 (1)
kupić 1.1 (1), 1.3 (1)
kupię 2.1 (1), 4.1 (3)
kupił 2.1 (1), 2.4 (1)
kupiła 2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (1)
kupiłam 2.1 (7), 2.2 (1), 2.4 (5)
kupiłaś 2.1 (2), 2.4 (2)
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kupiłem 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (3), 4.5 (1)
kupiłeś 2.1 (1), 2.4 (1), 4.5 (1)
kupili 2.4 (1)
kupiliśmy 4.4 (1)
kupowała 2.1 (1)
kupuje 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (2)
kupuję 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 4.4 (1)
kupujesz 1.4 (1)
kurczak 4.1 (3)
kurczaka 4.1 (2)
kwaśna 4.1 (2)
kwaśne 4.1 (1)
kwaśny 4.1 (1)
kwiatów 4.4 (1)
kwiaty 1.1 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.4 (1)
kwiecień 3.1 (3), 3.4 (1)
kwietnia 3.2 (2)
las 1.4 (1)
lat 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
lata 1.3 (1)
latem 1.4 (2)
Laura 3.3 (2)
Laurą 3.3 (2)
Lauro 3.3 (1)
Laury 3.3 (1)
ławce 2.1 (3), 3.4 (1)
ławka 2.1 (2), 3.3 (1)
ławką 2.1 (1)
ławkach 2.1 (1), 3.1 (1)
lekarce 4.1 (1)
lekarka 4.1 (1), 4.3 (1)
lekarką 4.1 (1)
lekarstwa 1.1 (1)
lekarstwo 2.2 (2), 2.4 (1)
lekarz 2.2 (2)
lekarza 3.2 (4), 3.3 (1)
lekarzem 2.3 (1), 3.2 (1)
lepiej 3.4 (1)
lepsza 3.4 (1)
lepszy 3.4 (1)
lesie 1.4 (5), 4.2 (1), 4.4 (2)
lewa 1.1 (1)
lewej 1.1 (1), 1.2 (1)
lewo 1.1 (4), 1.2 (7), 1.5 (3), 2.1 (1), 

2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 
4.1 (1)

limonka 4.1 (2)

limonką 4.5 (1)
limonki 4.1 (1)
lipca 3.2 (2)
lipcu 3.1 (1)
lipiec 3.1 (2)
list 2.1 (4), 2.4 (2)
listopad 3.1 (2)
listopadzie 3.1 (1), 4.4 (1)
listy 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
lot 1.3 (4), 1.4 (1)
lotniska 1.3 (1), 3.1 (1)
lotnisko 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (1)
lotnisku 1.3 (2), 2.4 (2)
łóżko 3.2 (1)
łóżku 3.1 (2)
lub 3.1 (1)
lubi 2.3 (2)
lubię 3.3 (1)
lubił 2.3 (1)
lubisz 3.3 (1)
ludzie 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
lutego 3.2 (2)
luty 3.1 (2)
lutym 3.1 (2)
łyżka 4.1 (1)
łyżką 4.1 (1)
ma 1.2 (7), 1.3 (16), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.1 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (5), 4.3 (2), 4.4 (1)

macie 4.1 (1)
Magda 4.3 (1)
maj 3.1 (2), 3.4 (1)
maja 3.2 (2)
Maja 1.2 (1)
mają 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
maju 3.1 (1), 4.2 (1)
mała 2.4 (1), 4.1 (1)
małą 4.4 (1)
małe 4.1 (2)
Malkiewicz 3.3 (1)
mały 4.1 (2)
małym 2.3 (1)
mam 1.3 (3), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.3 (1), 4.1 (4)
mama 2.2 (5)
mamy 1.3 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 

4.3 (1)
mapa 1.1 (1)
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mapę 1.1 (4)
mapie 1.3 (1)
mapy 1.1 (7), 1.5 (1)
marca 3.2 (3)
marchew 2.1 (2), 2.4 (2)
marcu 3.1 (1)
Marysiu 3.4 (1)
marzec 3.1 (2), 3.4 (1)
masłem 4.1 (1)
masło 4.1 (4)
masz 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (2)
matematyka 2.2 (2)
matematykę 2.3 (1)
matematyki 2.2 (2), 2.5 (1), 4.1 (1)
matka 2.3 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
matką 3.4 (1)
matki 2.1 (2), 3.2 (2)
mąż 2.4 (2)
mecz 3.1 (5), 3.2 (1), 3.4 (3)
meczet 4.3 (1), 4.4 (1)
meczetem 4.3 (2)
metra 1.2 (6)
metrem 1.2 (4)
metro 1.2 (3)
męża 4.3 (2)
mężczyzna 1.1 (13), 1.3 (2), 1.4 (4), 3.1 (2), 

3.2 (4), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (6), 
4.4 (2)

mężczyzną 1.1 (1), 3.2 (2)
mężczyznę 4.2 (1), 4.3 (1)
mężczyźni 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 3.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
mężczyźnie 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
mężczyzny 1.1 (1), 4.2 (2)
mężem 3.2 (1)
mężowi 2.1 (2)
mi 1.5 (2), 2.2 (3), 2.4 (3), 3.1 (2), 

3.2 (4), 3.3 (2), 3.5 (2), 4.1 (1)
miał 2.3 (1)
miałam 2.3 (1), 2.4 (1)
miałem 2.4 (2)
miasta 1.2 (1), 4.2 (10), 4.4 (1)
mieć 3.3 (1)
miejsce 1.2 (5), 1.3 (3), 4.3 (2)
miejscu 1.2 (1)
mieli 2.3 (1)
mieliście 2.3 (1)
mieście 1.4 (2), 4.4 (3)

miesiąc 3.1 (5)
miesiące 4.3 (1)
miesiącem 3.4 (3)
miesiącu 2.1 (1)
miesięcy 3.1 (1)
mięso 2.1 (1), 3.2 (1)
mieszka 4.2 (1)
mieszkają 4.2 (3)
mieszkał 2.3 (1)
mieszkała 2.3 (1)
mieszkałam 2.4 (1)
mieszkałem 2.3 (2)
mieszkali 4.1 (1)
mieszkaliście 2.3 (2)
mieszkaliśmy 2.3 (1), 4.1 (1)
mieszkam 2.3 (1)
mieszkamy 2.3 (1), 4.1 (1)
mieszkaniu 2.3 (1)
miło 3.2 (1), 3.5 (2)
minut 1.3 (4), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (3)
miska 4.1 (1)
miskę 3.2 (1)
mleka 1.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1)
młodszym 2.1 (1)
młodzi 2.3 (2)
mną 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (4)
mnie 2.4 (2), 3.2 (3)
mogą 4.3 (1), 4.4 (1)
mogę 1.2 (5), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (6), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
mogła 4.4 (2)
mogłaby 2.2 (3), 2.4 (3), 2.5 (1)
mogłabym 3.3 (1), 3.4 (2)
mógłby 2.2 (2), 2.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
mógłbym 3.3 (2)
mogli 4.4 (5)
moich 4.2 (1)
moim 2.1 (1)
mój 1.2 (1), 1.3 (5), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
moja 1.4 (1), 2.3 (2), 2.4 (3)
moją 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
moje 1.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 

3.4 (2), 3.5 (3)
mojego 4.2 (1)
mojej 2.3 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
mokra 1.4 (2)
Moskwie 4.2 (1), 4.3 (2)
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most 4.2 (2)
mówi 2.5 (1), 3.3 (4)
mówię 2.4 (1), 2.5 (1)
mówił 4.3 (2)
mówisz 2.4 (1)
może 1.4 (10), 3.1 (3), 4.3 (3)
możecie 3.4 (1), 4.3 (1)
możemy 1.4 (5), 3.4 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)
możesz 3.3 (1), 3.4 (9)
można 1.4 (8)
mu 2.2 (3), 3.1 (6), 3.4 (1)
musi 3.3 (6), 4.3 (1)
musimy 4.4 (1)
musisz 3.3 (4)
muszą 4.4 (1)
muszę 3.4 (1)
muzeum 1.1 (7), 1.2 (5), 1.4 (2), 1.5 (1), 

3.2 (3), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.5 (1)
muzycy 3.4 (3)
muzyk 3.4 (2), 4.1 (1)
muzyka 2.2 (1), 3.4 (3), 4.2 (1)
muzykę 2.3 (1)
muzyki 2.2 (3), 2.3 (2)
muzykiem 4.5 (1)
my 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

mydło 3.2 (1)
mył 1.4 (1)
na 1.1 (21), 1.2 (16), 1.3 (14), 1.4 (8), 

2.1 (6), 2.2 (5), 2.3 (7), 2.4 (11), 
2.5 (2), 3.1 (21), 3.2 (14), 3.3 (12), 
3.4 (16), 3.5 (6), 4.1 (11), 4.2 (15), 
4.3 (13), 4.4 (38), 4.5 (7)

nad 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (5)
najgorsza 3.4 (1)
najgorszym 3.4 (1)
najgorzej 3.4 (1)
najlepiej 3.4 (1)
najlepsza 3.4 (1)
najlepszy 3.4 (1)
najpierw 4.3 (5)
najsławniejszym 4.2 (1)
najstarsza 2.1 (1)
największych 4.2 (1)
nam 2.2 (3), 3.1 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.5 (1)
namiocie 4.4 (1)

namiotów 4.4 (1)
namiotu 4.4 (1)
namioty 4.4 (1)
napić 3.1 (1)
napij 3.1 (1)
napiję 4.4 (1)
napisać 3.1 (1)
napisał 4.4 (1)
napisała 2.1 (1), 2.4 (1)
napisałam 2.1 (1), 2.4 (3), 3.4 (1)
napisałaś 2.1 (1), 2.4 (2)
napisałem 3.4 (1)
napisaliśmy 2.2 (1)
narciarze 4.4 (2)
narciarzy 4.4 (1)
nart 4.4 (1)
nartach 4.4 (10)
narty 4.4 (9)
narzędziami 2.4 (1)
nas 3.4 (1)
następna 2.1 (1)
następną 2.1 (1)
następnym 2.1 (1)
nasz 2.2 (1)
nauczyciel 2.1 (4), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
nauczycielce 2.1 (1), 2.2 (1)
nauczycielem 2.3 (2), 4.1 (1)
nauczycielka 2.2 (1), 3.2 (2)
nauczycielką 2.3 (4)
nauczycielki 4.3 (1)
nauczycielowi 2.1 (1)
nauk 2.2 (2), 2.3 (3)
nauki 2.2 (4), 2.3 (2), 2.5 (1)
nazwiska 3.1 (1)
nazwisko 3.2 (1)
nazywa 2.4 (2)
nazywam 2.4 (1), 3.5 (1)
nazywasz 3.5 (1)
nic 3.4 (4)
nie 1.1 (1), 1.3 (5), 1.4 (15), 1.5 (1), 

2.1 (10), 2.2 (13), 2.3 (4), 2.4 (7), 
3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (10), 3.4 (13), 
3.5 (5), 4.1 (5), 4.2 (8), 4.3 (9), 
4.4 (12), 4.5 (2)

niebieska 1.3 (1)
niebieską 1.2 (1)
niebieski 1.1 (1), 2.2 (1)
niebo 4.2 (1)
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niedaleko 1.2 (1)
niektórzy 4.2 (1)
niska 2.1 (1)
noc 4.3 (3)
nocy 1.3 (2), 3.1 (1)
nosi 3.1 (2)
noszą 3.1 (1)
nową 4.1 (1)
nowe 2.1 (1), 4.1 (1)
nowy 2.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
nowym 4.4 (1)
Nowym Jorku 1.4 (1), 4.2 (2)
nóż 4.1 (4)
nożną 1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3), 

2.4 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

numer 1.2 (1), 1.3 (11), 1.4 (1), 3.2 (9)
numeru 3.2 (1)
o 1.3 (30), 1.4 (1), 2.2 (4), 3.1 (2), 

3.3 (2), 3.4 (4), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.3 (4)

obejrzeć 3.4 (1)
obiad 1.4 (6), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.3 (5), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
obiadu 1.4 (1)
obiedzie 1.4 (1), 4.1 (1)
obok 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (4), 2.2 (2), 

4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (2)
obraz 4.2 (10)
obrazu 4.2 (1)
obrazy 4.2 (1)
oceanem 4.4 (4)
oceanie 4.4 (5)
oceanu 4.4 (1)
od 1.1 (8), 1.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
odjeżdża 1.3 (8), 1.4 (1), 3.1 (1)
odlatuje 1.3 (7)
odleciał 2.4 (1)
odpowiada 4.1 (6)
odwiedzą 2.1 (1)
odwiedzę 2.1 (2)
odwiedzimy 2.1 (1)
ogląda 1.1 (1)
oglądają 1.1 (1), 4.2 (1)
oglądał 1.4 (1)
ognisko 3.3 (1)
ognisku 3.3 (1)
ojcem 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)

ojciec 2.2 (1), 2.3 (1)
ojcu 2.1 (1), 3.2 (1)
okularów 4.2 (2)
okulary 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (2)
on 1.1 (9), 1.2 (11), 1.3 (4), 1.4 (4), 

2.1 (16), 2.2 (10), 2.3 (4), 2.4 (2), 
3.1 (12), 3.2 (7), 3.3 (5), 3.4 (8), 
4.1 (5), 4.2 (11), 4.3 (15), 4.4 (16)

ona 1.1 (15), 1.2 (8), 1.3 (6), 1.4 (4), 
2.1 (18), 2.2 (11), 2.3 (8), 2.4 (2), 
3.1 (15), 3.2 (9), 3.3 (9), 3.4 (8), 
4.1 (5), 4.2 (12), 4.3 (13), 4.4 (8)

one 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (2), 2.2 (3), 
2.3 (4), 3.3 (1), 4.2 (5), 4.4 (4)

oni 1.1 (5), 1.2 (5), 1.4 (7), 2.1 (2), 
2.2 (9), 2.3 (5), 3.1 (8), 3.2 (3), 
3.3 (5), 3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (7), 
4.3 (12), 4.4 (9)

ono 1.3 (1), 2.2 (2), 3.1 (1)
opóźniony 1.3 (4), 1.4 (3)
osiem 1.2 (1), 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
osiemdziesiąt 1.3 (5)
osiemnaście 1.3 (1)
osiemnastej 1.3 (1), 1.4 (1)
osiemset 3.2 (3)
ósma 1.3 (3)
ósmej 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (1)
ósmy 3.1 (1)
osób 4.3 (1)
osoba 1.2 (4)
osoby 4.3 (1)
oto 3.3 (5), 4.1 (7)
owoc 3.3 (1)
owoce 2.2 (1)
owoców 2.4 (2), 3.3 (3)
oznacza 2.2 (2)
pada 1.4 (15), 3.1 (1)
padał 1.4 (9), 2.3 (1), 3.5 (2), 4.4 (2)
pakują 4.3 (1)
pakuje 4.3 (1)
pakuję 4.3 (1)
pan 1.2 (5), 1.3 (3), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (8), 2.4 (11), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (7), 3.5 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.5 (5)

pana 2.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (1)
pani 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (7), 2.2 (3), 
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2.3 (10), 2.4 (14), 2.5 (7), 3.1 (2), 
3.3 (4), 3.5 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.5 (2)

panie 1.5 (1), 2.4 (1)
państwa 1.3 (1)
państwo 1.1 (3), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (3), 2.5 (2), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (4), 4.5 (2)

państwu 4.1 (1), 4.5 (1)
panu 3.3 (2)
parasol 1.4 (1), 3.1 (2)
parkiem 1.2 (1)
parku 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (3)

Paryża 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (1)
Paryżu 2.3 (4), 2.4 (1), 4.3 (2)
paszport 1.3 (7), 3.3 (1)
październik 3.1 (3)
października 4.3 (1)
październiku 4.2 (1)
Pekinie 2.4 (1), 3.1 (1)
piąta 1.3 (2), 1.5 (1)
piątego 3.2 (1)
piątej 1.3 (1)
piątek 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (5), 3.5 (5), 4.4 (2)
piąty 3.2 (6)
picia 3.1 (2)
pięć 1.1 (1), 1.3 (8), 1.4 (2), 3.2 (3), 

4.3 (1), 4.4 (1)
pięćdziesiąt 1.3 (5), 1.4 (1), 3.3 (1)
pięćset 3.2 (1)
piekarni 2.3 (1)
pieniędzy 1.1 (1)
pieprz 4.1 (4)
pieprzem 4.1 (1)
pierwsza 1.2 (2), 1.3 (1)
pierwsze 1.2 (3)
pierwszej 1.3 (4)
pierwszy 3.2 (5)
pies 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
pieszo 1.2 (1), 1.4 (1)
piętnaście 1.3 (8), 1.5 (1), 2.2 (2)
piętnaste 3.3 (1)
piętnastej 1.3 (1)

pije 1.2 (1), 3.1 (1)
pikantna 4.1 (1)
pikantne 4.1 (1)
pikantny 4.1 (1)
piłam 2.4 (1)
piłek 4.1 (1)
piłka 3.3 (4), 4.1 (3)
piłkę 1.4 (5), 2.1 (6), 2.2 (2), 2.3 (3), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

piłki 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
pisała 2.3 (1), 2.4 (1)
pisze 2.1 (3), 2.3 (1), 4.1 (1)
piszę 2.1 (2)
płaci 1.1 (2)
płaczą 4.3 (1)
płacze 4.3 (1)
płaczesz 4.3 (1)
płaszcz 1.2 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
płaszcza 4.2 (1)
plaża 1.4 (1), 2.2 (1)
plażę 1.4 (1), 2.2 (3), 2.4 (2), 3.1 (1), 

4.2 (1)
plaży 1.4 (4), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 

2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

płyń 3.2 (1)
pływa 2.1 (2), 3.4 (2), 4.4 (2)
pływać 1.4 (4), 3.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (4)
pływają 1.4 (1), 4.4 (1)
pływał 2.1 (3)
pływała 2.1 (3)
pływałam 2.1 (2)
pływałaś 2.1 (1)
pływałem 2.1 (2)
pływali 1.4 (1)
pływam 1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (1)
po 1.2 (4), 1.3 (5), 1.4 (5), 1.5 (1), 

2.2 (3), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (4), 4.3 (6), 4.4 (7)

pobawię 4.1 (2)
pobawisz 4.1 (1)
pobiegłyśmy 2.2 (1)
pocałowała 2.4 (1)
pochmurno 1.4 (5), 2.4 (1)
pociąg 1.3 (18), 1.4 (2), 2.1 (1)
pociągiem 1.4 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
pociągu 1.3 (1)
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poczcie 1.1 (2)
poczta 1.1 (3), 1.2 (1), 2.4 (1)
pocztę 1.1 (3), 1.4 (1), 3.1 (1)
poczytasz 4.1 (1)
pod 1.1 (4), 2.1 (1), 4.3 (1)
podoba 1.5 (2), 2.4 (2), 3.3 (4)
podobają 1.5 (2)
podstawowa 2.3 (1)
podstawowej 2.3 (5)
pogoda 1.4 (5), 3.4 (5), 4.4 (1)
pójdę 4.1 (1)
pójdziemy 4.1 (1)
pojechać 1.2 (1)
pojechał 4.3 (1)
pojechałam 3.4 (1)
pojechałem 2.2 (1)
pojechali 2.2 (2)
pojechaliście 2.2 (1), 2.4 (1)
pojechaliśmy 2.2 (1), 2.4 (1)
pojedzie 2.1 (1), 4.1 (1)
pójść 3.4 (3), 4.3 (4), 4.5 (1)
pokój 1.3 (5), 4.3 (2)
pokoju 1.3 (1), 4.3 (1)
policjant 3.2 (1), 4.1 (1)
policjanta 3.3 (1)
policjantem 4.1 (1)
policjantowi 4.1 (1)
policję 3.2 (1)
połóż 3.2 (2)
położyć 3.1 (2)
położył 4.3 (1)
położyła 4.3 (1)
położyłem 3.1 (2)
położyłeś 3.1 (2)
położyli 4.3 (1)
Polsce 2.4 (2), 2.5 (1)
polski 2.2 (1)
Polski 2.5 (1), 4.1 (1)
polskiego 2.3 (2), 2.4 (2), 4.1 (1)
polsku 2.4 (2), 2.5 (2)
południu 1.3 (3), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
pomaga 3.2 (7)
pomagają 3.2 (2)
pomarańcza 2.4 (1)
pomarańcze 3.3 (2)
pomarańczowego
 2.4 (3)
pomarańczowy 2.4 (1)

pomóc 3.4 (2), 4.1 (2)
pomóż 3.2 (4)
poniedziałek 2.1 (4), 3.4 (1), 4.4 (1)
popatrz 3.2 (1)
popłynąć 4.4 (2)
popływać 4.4 (1), 4.5 (4)
poprosimy 2.4 (1)
poproszę 2.4 (4), 4.1 (1)
posąg 4.2 (16), 4.4 (1)
posągi 4.3 (2)
posągu 4.2 (3)
postaw 3.3 (2)
poszedł 2.2 (1)
poszedłem 2.2 (1), 4.5 (1)
poszła 2.2 (3)
poszłam 2.2 (3), 4.3 (1)
poszłaś 2.2 (2)
poszli 2.2 (1)
poszliśmy 2.2 (2)
poszłyście 2.2 (1)
poszłyśmy 2.2 (2)
potem 1.2 (4), 4.3 (6), 4.4 (1)
potrzebują 1.1 (1)
potrzebuje 1.1 (6), 1.3 (1)
potrzebuję 1.5 (1), 3.3 (1)
potrzebujemy 1.1 (5), 1.5 (2)
potrzebujesz 2.1 (1)
powolne 4.1 (1)
powtórzyć 2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.5 (1)
praca 3.1 (1)
pracować 3.4 (1)
pracował 4.1 (1)
pracowała 2.3 (1)
pracowałam 2.3 (2), 2.4 (1)
pracowałem 2.4 (1)
pracowali 4.1 (1)
pracownicą 2.3 (1), 3.2 (2)
pracownicy 4.3 (1)
pracownik 2.3 (1)
pracownikami 2.3 (1), 3.2 (1)
pracownikiem 2.3 (2)
pracują 1.1 (2)
pracuje 1.1 (5), 1.2 (1), 2.3 (6)
pracuję 1.4 (1), 2.3 (3), 2.4 (1)
pracy 1.1 (4), 1.2 (10), 2.2 (2), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.1 (2)
prawa 1.1 (1)
prawej 1.1 (1), 1.2 (3), 2.2 (1), 4.1 (1)
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prawo 1.1 (4), 1.2 (5), 1.5 (4), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 
4.3 (1)

prosić 4.1 (4)
prosto 1.2 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
proszę 1.2 (13), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (15), 
3.2 (3), 3.3 (8), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

prowadzi 3.4 (2), 4.4 (1)
przebiegłaś 2.1 (1)
przebiegłem 2.1 (1)
przeciwsłoneczne
 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (2)
przeczytać 1.4 (2), 3.1 (2)
przeczytałam 2.1 (2)
przeczytałaś 2.1 (1)
przeczytałem 2.1 (1)
przeczytałeś 2.1 (1)
przeczytam 2.1 (1)
przeczytasz 2.1 (1)
przed 1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 

4.3 (3)
przedstawia 4.2 (6)
przedstawienie 3.1 (2), 3.4 (2)
przejechać 1.4 (1)
przejść 1.4 (1)
przepłynęłam 2.1 (1)
przepraszam 1.2 (8), 1.3 (4), 2.2 (8), 2.5 (1), 

3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (4), 4.3 (1)
prześcieradłem 1.1 (2)
przez 3.3 (1), 4.3 (12)
przy 2.1 (2)
przychodzą 3.1 (2)
przychodzi 3.1 (1)
przychodzisz 3.1 (2)
przyjadę 4.3 (2)
przyjdą 4.3 (1)
przyjdę 3.2 (1), 4.3 (1)
przyjdzie 4.3 (2)
przyjdziemy 4.3 (1)
przyjdziesz 3.2 (1)
przyjechała 3.2 (1), 3.3 (1)
przyjechałam 3.3 (1)
przyjęcia 3.1 (1)
przyjęcie 3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (5), 3.4 (3), 

3.5 (8)
przyjęciu 3.1 (3), 3.3 (2), 4.3 (1)

przyjedzie 4.3 (2)
przyjeżdża 1.3 (10), 3.1 (1)
przyjść 3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (8), 3.5 (5)
przylatuje 1.3 (12), 1.4 (1)
przynieś 3.3 (1)
przynieść 3.1 (2), 3.3 (1), 4.4 (2)
przyniesiesz 3.5 (1)
przyniosę 3.5 (1)
przyniosła 3.3 (1)
przyniosłam 3.3 (3)
przyniosłaś 3.3 (2)
przynosi 3.1 (4), 4.1 (2)
przynosimy 3.1 (1)
przynoszą 3.1 (2)
przynoszę 3.1 (2)
przystanek 1.2 (1), 1.4 (1)
przystanki 1.2 (1)
przystanku 1.2 (4), 2.1 (1)
przyszedł 3.2 (2)
przyszła 3.2 (1)
przyszli 3.2 (1), 3.5 (1)
przyszliśmy 3.2 (2), 3.5 (1)
przyszły 2.1 (2), 3.1 (1)
przyszłym 2.1 (8), 4.1 (1), 4.4 (1)
psa 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
psem 4.2 (1)
psom 3.3 (1)
psu 3.1 (1)
psy 3.3 (1)
punktualnie 1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (2)
pytania 4.1 (4)
pytanie 4.1 (18)
radia 2.4 (1)
radio 1.3 (1)
rano 1.3 (5), 2.1 (1), 2.2 (3), 4.3 (1), 

4.4 (2), 4.5 (2)
ręce 1.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (1)
ręcznik 4.4 (1)
ręcznika 4.5 (1)
ręcznikami 4.4 (1)
ręczniki 3.1 (2), 4.4 (1)
ręka 1.1 (1)
restauracja 2.2 (1), 3.4 (3)
restauracji 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 

2.3 (2), 3.2 (3), 4.1 (4), 4.3 (3)
rezerwację 4.3 (2)
rezerwacji 4.3 (2)
Robert 2.4 (1)
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robi 2.3 (1), 3.3 (6), 3.4 (1), 4.2 (8)
robią 3.3 (2)
robić 4.4 (2)
robię 3.3 (1)
robiła 4.4 (1)
robiłaś 4.3 (1), 4.5 (1)
robiłeś 4.5 (1)
robili 4.4 (2)
robimy 3.3 (1)
robisz 1.4 (1), 2.1 (2)
rodzaj 3.3 (4)
rodzaje 3.3 (3)
rodzice 3.1 (1)
rodzicom 3.1 (1)
rodziców 2.1 (1), 4.3 (1)
rodzina 1.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
rodzinie 4.2 (1)
rodziny 3.1 (1)
rok 3.1 (2), 3.2 (3)
roku 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 4.1 (1)
Rosji 1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
rower 1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (4)
rowerach 4.4 (2)
rowerów 4.4 (1)
roweru 4.4 (1)
rowery 2.3 (1), 4.4 (1)
rowerze 4.4 (6)
rozmawia 3.2 (6)
rozmawiać 3.3 (4), 3.4 (2)
rozmawiam 3.2 (2), 3.5 (1)
rozmawiasz 3.2 (2), 3.5 (1)
różnych 4.2 (1)
rozpakowuje 4.3 (3)
rozumie 2.2 (3)
rozumieją 2.2 (1)
rozumiem 2.2 (5)
ryb 4.4 (1)
ryba 1.4 (1), 4.1 (1)
rybę 4.1 (2), 4.5 (1)
ryby 3.1 (1)
Rzymie 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1)
Rzymu 1.3 (1)
są 1.1 (6), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (4), 

2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (8), 3.2 (1), 
3.3 (12), 3.4 (2), 4.1 (6), 4.2 (3), 
4.3 (4), 4.4 (2)

sałatka 3.3 (4), 4.1 (1)

sałatkę 3.3 (8), 3.5 (1)
sałatki 3.3 (2)
salon 3.3 (1)
samego 3.3 (1)
samej 2.3 (4)
samochód 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (6), 
4.2 (1), 4.4 (6)

samochodem 1.1 (5), 1.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.4 (2)

samochodów 4.1 (1)
samochodu 1.1 (4), 4.2 (1)
samochody 2.1 (1), 3.3 (2)
samochodzie 1.1 (1), 3.2 (1)
samolocie 1.3 (1)
samolot 1.3 (20), 2.4 (1), 3.2 (1)
samolotu 3.3 (1)
samych 4.2 (1)
samym 4.2 (1)
sandałach 4.4 (1)
sandałów 4.4 (1)
sandały 4.4 (2)
schodach 4.2 (1), 4.3 (6)
schody 4.2 (3)
schodzą 4.3 (2)
schodzi 4.3 (2)
ścisłe 2.2 (4), 2.3 (2), 2.5 (1)
ścisłych 2.2 (2), 2.3 (3)
sekund 1.3 (2)
serwetce 4.1 (1)
serwetka 4.1 (2)
serwetkę 4.1 (1)
siadaj 4.4 (1)
się 1.4 (3), 1.5 (4), 2.2 (11), 2.3 (6), 

2.4 (7), 3.1 (24), 3.2 (19), 3.3 (7), 
3.4 (1), 3.5 (4), 4.1 (5), 4.3 (23), 
4.4 (8)

siedem 1.2 (1), 1.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (2)
siedemdziesiąt 1.3 (5)
siedemnastego 3.2 (2)
siedemset 3.2 (3)
siedzą 2.1 (1)
siedzę 1.2 (1), 4.2 (1)
siedzi 1.1 (1), 1.2 (3), 2.1 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
sierpień 3.1 (3)
sierpnia 3.2 (1)
sierpniu 3.1 (1)
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siódmego 3.2 (1)
siódmej 1.3 (2)
siostra 3.4 (1)
siostrą 3.2 (1)
siostry 3.3 (1)
siostrze 2.1 (3), 3.2 (1)
skarpetka 3.2 (1)
skarpetkę 4.2 (1)
skarpetki 2.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
sklep 2.3 (2)
sklepie 2.3 (4), 2.4 (4)
sklepów 3.3 (1)
sklepu 1.1 (1), 2.2 (4), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1)
sklepy 3.3 (1)
skończą 4.4 (2)
skończę 2.1 (1)
skończeniu 4.1 (1)
skończył 3.3 (1)
skończysz 4.4 (1)
skręć 3.2 (2)
skręca 1.2 (4)
skręcać 3.3 (1)
skręcić 1.2 (5), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 

3.3 (2), 4.3 (1)
sławna 4.2 (5)
sławne 4.2 (1)
sławnego 4.2 (3)
sławni 4.2 (1)
sławny 4.2 (6)
sławnym 4.2 (2)
słodki 4.1 (3)
słonecznie 1.4 (10), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
słów 2.2 (2)
słowa 2.2 (3)
słownik 2.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (1)
słowo 2.2 (5), 2.4 (2)
słucha 4.2 (1)
słuchaj 3.2 (1)
słuchałem 2.4 (1)
słucham 3.3 (4), 3.4 (2), 4.3 (1)
służyć 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
słychać 3.3 (1)
śmieją 4.3 (3)
śmieje 4.3 (3)
smutne 4.3 (1)
smutny 4.3 (1)

śniadanie 2.2 (5), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
śnieg 1.4 (10), 4.4 (1)
śniegu 4.1 (1), 4.4 (8)
sobie 1.2 (4), 4.4 (2)
sobotę 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (3)
sok 2.4 (1), 3.4 (1)
soku 2.4 (4)
sól 4.1 (3)
solą 4.1 (2)
spakował 4.3 (1)
spakowała 4.3 (2)
spał 2.4 (1)
śpi 1.3 (1), 1.4 (1)
śpiewa 3.1 (1), 3.4 (5), 4.2 (1)
śpiewać 3.1 (1), 4.2 (1)
śpiewają 3.1 (4), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
śpiewał 4.2 (1)
śpiewam 3.4 (1)
spódnica 1.5 (2)
spódnice 3.3 (1)
spódnicę 1.2 (1), 3.1 (1)
spodnie 3.3 (1)
sport 3.3 (1)
spotkać 3.4 (1)
spotkaj 3.2 (1)
spotkam 4.1 (1)
spotyka 3.2 (9)
spotykają 3.2 (1)
spóźnia 3.2 (1), 4.3 (1)
spóźnię 3.2 (1)
spóźnił 3.2 (3)
spóźniła 3.2 (2)
spóźniły 3.2 (1)
spożywcze 3.3 (1)
spożywczego 1.1 (1), 2.2 (4), 4.1 (1), 4.3 (1)
spożywczym 2.4 (3)
sprzedają 1.1 (2)
sprzedaje 2.1 (1), 2.2 (1)
sprzedaję 2.1 (1)
sprzedała 2.1 (1)
sprzedałem 2.1 (2)
sprzedałeś 2.1 (1)
sprzedawałem 2.1 (1)
średnia 2.3 (2)
średniej 2.3 (5)
środa 4.4 (1)
środę 1.4 (2), 2.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
stacja 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.2 (1)
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stację 1.1 (2), 1.2 (2)
stacji 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (3), 2.4 (2)
stacjonarny 3.3 (1)
stadion 1.1 (4), 1.2 (1), 2.2 (3), 4.2 (2)
stadionach 4.2 (1)
stadionie 1.1 (1), 4.2 (1)
stadionu 4.2 (1)
Stanach Zjednoczonych
 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
stare 4.2 (1)
starożytne 4.2 (1)
starożytnej 4.5 (1)
starożytny 4.2 (3)
starszemu 3.2 (1)
stary 3.3 (1), 4.1 (1)
starzy 2.3 (2)
sto 3.2 (1), 4.4 (1)
stoi 4.4 (2)
stoimy 1.2 (1)
stoją 1.1 (1), 1.2 (3), 4.3 (1)
stół 2.1 (1), 3.3 (1)
stole 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.3 (3)
stołem 1.1 (1)
stopa 1.1 (1)
stopy 1.1 (1)
stronie 1.2 (4), 2.2 (1)
student 2.3 (1)
studentami 2.3 (2), 2.4 (1)
studentem 2.3 (2)
studentka 3.1 (1)
studentką 2.3 (3), 2.5 (2)
studentkami 2.3 (1)
studiować 2.5 (3)
studiowała 2.4 (1)
studiowałam 2.4 (1)
studiowałaś 2.4 (1)
studiuje 2.3 (4)
studiuję 2.3 (1)
studiujesz 2.3 (1)
styczeń 3.1 (2)
stycznia 3.2 (2)
styczniu 3.1 (1)
sukienka 3.2 (1)
sukienkę 3.3 (1)
sukienki 3.3 (2)
świątyń 4.3 (1)
świątyni 4.3 (1), 4.5 (1)

świątynia 4.3 (2), 4.4 (1)
świątynię 4.3 (1)
swoich 2.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
swoim 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
swoimi 3.2 (2)
swój 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (2)
swoją 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (6), 4.2 (2), 

4.3 (4)
swoje 3.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)
swojego 1.1 (2), 2.1 (4), 3.2 (1), 4.2 (4), 

4.3 (3)
swojej 1.1 (1), 2.1 (9), 2.2 (1), 3.2 (5), 

4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
swojemu 2.1 (8), 3.2 (2)
syn 1.3 (1), 2.3 (2)
synagodze 4.3 (2)
synagoga 4.3 (1), 4.4 (1)
synowi 3.1 (1)
szarym 4.4 (1)
sześć 1.3 (4), 2.1 (3), 3.2 (1)
sześćdziesiąt 1.3 (6), 1.4 (1)
sześćdziesięciu 1.4 (1)
sześcioro 4.4 (1)
sześćset 3.2 (1)
szesnastej 1.3 (2)
szkodzi 3.4 (4)
szkoła 2.3 (3), 3.1 (1)
szkole 1.1 (4), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (6), 

3.3 (1)
szkoły 1.1 (3), 1.2 (4), 2.2 (2), 2.3 (4), 

3.2 (2), 4.1 (1)
szła 1.4 (1)
szortów 4.4 (1)
szorty 4.4 (2)
szósta 1.3 (2), 4.4 (1)
szóstej 1.3 (2)
szpitala 1.1 (1), 3.1 (2)
szpitalu 2.4 (1), 4.3 (1)
sztuka 2.2 (3), 4.2 (2)
sztukę 2.3 (1), 2.4 (2)
sztuki 2.2 (1), 2.3 (3)
szuka 4.2 (6), 4.4 (3)
szukają 4.2 (4)
szukam 4.2 (4), 4.5 (1)
szukamy 4.2 (1)
szukasz 4.5 (1)
szybki 4.1 (1)
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szybko 4.4 (2)
ta 2.3 (2), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (5), 

4.1 (2), 4.2 (5), 4.3 (2), 4.4 (4)
tak 1.1 (1), 1.3 (6), 1.4 (4), 2.1 (5), 

2.2 (4), 2.3 (8), 2.4 (12), 2.5 (5), 
3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (4), 3.4 (12), 
3.5 (3), 4.1 (15), 4.2 (3), 4.3 (4), 
4.4 (2), 4.5 (4)

takich 4.2 (1)
taksówka 1.2 (5)
taksówką 1.2 (2)
talerz 3.1 (1), 4.3 (2)
talerze 4.3 (2)
talerzy 3.1 (1)
tam 3.2 (1), 3.3 (9), 3.5 (1), 4.1 (1)
tamta 3.3 (2)
tamtą 3.3 (2)
tamte 3.3 (4)
tamten 3.3 (5)
tamtym 3.3 (1)
tancerka 3.4 (2)
tancerką 3.4 (1)
tancerki 3.4 (2)
tancerze 3.4 (1)
tańczą 3.1 (4), 3.4 (2)
tańczcie 3.2 (1)
tańczy 3.1 (1), 3.4 (3)
tanie 3.3 (1)
tata 2.2 (2)
te 1.3 (2), 2.4 (1), 3.2 (5), 3.3 (4), 

4.1 (5)
tę 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.3 (2), 4.4 (1)
teatr 1.1 (3)
teatru 1.1 (3), 1.2 (2)
teatrze 1.1 (1), 1.2 (2)
tego 2.2 (4), 3.3 (1), 4.4 (1)
tej 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (5), 

4.1 (1), 4.3 (1)
telefon 1.3 (1), 3.3 (2)
telefonu 1.3 (1), 3.2 (7)
telewizję 1.4 (1)
telewizor 3.2 (1), 3.3 (1)
ten 1.3 (6), 1.4 (3), 2.2 (5), 2.3 (4), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (9), 3.3 (7), 
3.4 (5), 4.1 (6), 4.2 (15), 4.3 (1), 
4.4 (5)

tenisa 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5)

teraz 2.3 (27), 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (4), 
4.3 (4)

to 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (5), 1.4 (6), 
2.2 (23), 2.3 (2), 2.4 (17), 2.5 (2), 
3.1 (5), 3.2 (14), 3.3 (24), 3.4 (6), 
4.1 (9), 4.2 (14), 4.4 (5)

toaleta 1.2 (3), 2.2 (1)
tobą 4.1 (4)
tort 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
tortu 2.4 (2), 3.1 (1)
trawy 4.4 (1)
trochę 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
trzecia 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1)
trzecie 1.2 (2)
trzeciego 3.2 (1)
trzeciej 1.2 (1), 2.2 (2)
trzej 4.2 (1)
trzy 1.2 (2), 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
trzydzieści 1.3 (11), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.3 (2), 4.4 (1)
trzydziestego 3.2 (1)
trzydziesty 3.2 (2)
trzynastego 3.2 (1)
trzynastej 1.3 (2)
trzysta 3.2 (2)
tu 2.2 (4), 3.3 (18), 4.1 (9), 4.3 (7), 

4.4 (26)
twoich 4.3 (1)
twoim 3.4 (2)
twój 1.3 (5), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
twoja 1.4 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (2)
twoją 3.4 (1)
twoje 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.2 (1)
twojego 4.2 (1)
ty 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1)
tych 2.2 (1)
tydzień 3.1 (1), 4.3 (2)
tygodnie 4.3 (2)
tygodniu 1.4 (2), 2.1 (10), 2.2 (1), 3.4 (2), 

4.4 (1)
tym 1.4 (5), 2.2 (2), 2.3 (2), 3.1 (4), 

3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
tysiąc 3.2 (6)
tysiące 3.2 (6)
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tysięcy 3.2 (4), 4.4 (1)
u 3.3 (1)
ubrania 2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2)
uczę 2.2 (1)
uczelni 2.3 (4), 2.4 (3), 4.1 (1)
uczelnia 2.3 (3)
uczeń 2.1 (1), 2.3 (1)
uczennica 2.3 (1), 4.1 (1)
uczennicą 2.3 (1), 3.2 (1)
uczennicami 2.3 (1)
uczennicy 2.1 (2)
ucznia 3.3 (1)
uczniami 2.3 (3)
uczniem 2.3 (3)
uczniom 3.1 (1), 3.2 (2)
uczniowi 2.1 (2)
uczy 2.2 (2), 2.3 (2)
uczyć 2.3 (2)
uczycie 2.2 (1)
uczył 1.4 (2), 2.3 (1), 4.1 (1)
uczyła 2.3 (4), 2.5 (1), 4.1 (1)
uczyłam 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
uczyłaś 2.2 (1), 2.4 (1)
uczyłem 2.3 (1)
uczyli 2.2 (1)
uczyliśmy 2.2 (1)
uczyły 2.2 (2)
uczyłyście 2.2 (1)
uczyłyśmy 2.2 (1)
uczymy 2.2 (1)
ulica 3.2 (1)
ulicę 2.1 (1)
ulicy 1.2 (2), 3.4 (1)
umie 1.4 (6)
umyj 3.2 (1)
umyjcie 3.2 (1)
umyła 4.3 (1)
urodzinowe 3.3 (2), 3.4 (2)
urodzinowym 3.3 (2), 4.3 (1)
urodziny 3.2 (1), 3.3 (3), 4.3 (1)
usiądź 3.2 (1), 4.4 (1)
usiąść 3.1 (1)
uśmiecha 4.3 (6)
uśmiechają 4.3 (1)
uwaga 4.4 (1)
w 1.1 (28), 1.2 (30), 1.3 (7), 1.4 (32), 

1.5 (5), 2.1 (33), 2.2 (11), 2.3 (38), 
2.4 (28), 2.5 (1), 3.1 (17), 3.2 (18), 

3.3 (3), 3.4 (19), 3.5 (5), 4.1 (14), 
4.2 (30), 4.3 (20), 4.4 (22), 4.5 (1)

walizce 1.3 (1)
walizka 1.3 (2), 1.4 (2)
walizkę 1.3 (3), 4.3 (5)
walizki 1.3 (1), 4.3 (1)
wam 2.2 (2)
warzywa 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
was 2.2 (1)
wbiega 4.3 (2)
wbiegają 4.3 (1)
wchodzi 4.3 (2)
wcześnie 3.2 (4), 3.5 (2)
wczoraj 2.1 (8), 2.2 (7), 3.4 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
we 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 

4.3 (2)
weseli 4.3 (2)
wesoła 4.3 (1)
wesoły 4.3 (2)
widelcem 4.1 (1)
widelec 4.1 (1)
widzę 4.3 (4)
widzenia 3.3 (2)
widziałem 2.4 (1)
widzisz 4.3 (4)
więcej 4.1 (1)
wieczorem 1.3 (4), 3.1 (3), 3.4 (4), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (2)
wiem 3.2 (2), 3.4 (1), 3.5 (1)
wiesz 3.4 (1)
wietrze 4.4 (1)
wietrznie 4.4 (6), 4.5 (2)
wiosna 3.1 (2)
wkłada 3.1 (3)
wkładaj 4.4 (2)
wkładają 3.2 (1)
Włoch 2.3 (1)
włosy 1.2 (2)
Włoszech 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (2)
włożyć 3.3 (1)
woda 4.1 (3)
wodę 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
wody 2.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
wokaliści 3.4 (1)
wokaliście 4.1 (1)
wokalista 4.1 (1)
wokalistka 3.4 (4)
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wolna 3.4 (10), 3.5 (2)
wolni 3.4 (2)
wolno 3.1 (10), 3.3 (7), 4.4 (10)
wolny 3.4 (2), 4.1 (1)
wołowina 4.1 (4)
wołowinę 4.1 (2)
wpół 1.3 (6), 3.1 (1)
wracają 3.1 (2)
wrzesień 3.1 (2)
września 3.2 (1)
wrześniu 3.1 (1)
wsiada 1.2 (2)
wsiąść 3.3 (1)
współczesny 4.2 (4)
wszyscy 4.2 (2)
wszystko 3.3 (1)
wtorek 2.1 (4), 3.4 (1)
wy 2.2 (1)
wychodzą 3.1 (2)
wychodzi 3.1 (1)
wyjść 3.3 (2)
wypić 3.1 (2)
wypił 3.4 (1)
wypiłem 3.4 (1)
wypożycza 4.4 (2)
wypożyczam 4.4 (1)
wypożyczenie 4.4 (1)
wypożyczyć 4.4 (6)
wypożyczyliśmy 4.4 (1)
wysiada 1.2 (5)
wysiadają 1.2 (1), 1.3 (1)
wysiadamy 2.1 (2)
wysiąść 1.2 (1)
wysoka 1.2 (1)
wysoki 4.1 (1)
wysokie 4.1 (3)
wysp 4.4 (1)
wyspa 4.4 (1)
wyspę 4.4 (1)
wyspie 4.4 (4)
wyspy 4.4 (2)
wzgórza 4.3 (3)
wzgórze 4.2 (1), 4.3 (1)
wzgórzu 4.2 (2), 4.3 (1)
z 1.2 (7), 1.3 (2), 2.3 (8), 2.4 (1), 

3.1 (7), 3.2 (9), 3.3 (3), 3.4 (2), 
3.5 (2), 4.1 (11), 4.2 (2), 4.3 (2),  
4.5 (2)

za 1.1 (11), 1.3 (4), 3.2 (4), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.5 (2)

zabawka 1.1 (1)
zabawkę 3.1 (2), 4.1 (1)
zabawki 3.1 (1)
zaczekaj 3.2 (1)
zaczyna 3.1 (12), 3.3 (1), 3.5 (2)
zadaje 4.1 (6)
zadzwoń 3.2 (2)
zadzwonić 3.2 (1)
zadzwonię 4.1 (2)
żaglówce 4.4 (2), 4.5 (1)
żaglówek 4.4 (3)
żaglówka 4.4 (2)
żaglówką 4.5 (4)
żaglówkę 4.4 (2)
żaglówki 4.4 (1)
zagra 4.5 (1)
zagrać 2.4 (4), 3.4 (1)
zagram 4.5 (1)
zagrasz 4.1 (1)
zajęci 3.4 (1)
zajęta 3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (1)
zajęty 3.4 (5), 4.1 (1)
zapłacić 1.1 (2), 2.4 (3), 3.3 (1)
zarezerwować 4.3 (4)
zatańczę 4.1 (1)
zatańczyć 3.5 (1)
zatańczysz 4.1 (2)
zawodu 2.3 (5), 4.5 (1)
zbiega 4.3 (1)
zbiegają 4.3 (1)
zbiegam 4.3 (1)
zdjęcia 4.2 (2)
zdjęcie 4.2 (20), 4.5 (3)
ze 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (12), 3.4 (1), 

4.1 (4), 4.3 (3)
zegar 1.3 (4), 4.1 (1)
zegarek 1.3 (4), 3.1 (2), 3.3 (2)
żeglować 4.4 (1)
żeglują 4.4 (2)
żegluje 4.4 (3)
żegluję 4.4 (1)
żeglujemy 4.4 (1)
zespół 4.2 (5), 4.3 (2)
zespole 4.2 (4)
zespołem 4.2 (1)
zespołowi 4.2 (1)
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zeszłą 2.1 (1)
zeszły 2.1 (7), 3.4 (1)
zeszłym 2.1 (4), 2.2 (1), 3.4 (2)
zeszyt 2.1 (6), 2.2 (1), 3.1 (1)
zgubił 4.3 (1)
zgubiła 4.3 (1)
zgubiłem 4.3 (2)
zgubiliśmy 4.3 (2)
zielone 2.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
zielony 2.2 (1)
ziemniaka 4.1 (3)
ziemniakami 4.5 (1)
ziemniaki 4.1 (2)
zima 3.1 (1)
zimą 1.4 (2)
zimno 1.4 (6), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (2)
zimny 3.1 (1)
zjadł 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
zjadła 2.2 (1), 4.3 (1)
zjadłam 2.1 (3), 3.4 (1)
zjadłaś 2.1 (2)
zjadłem 2.2 (1)
zjedli 2.2 (2)
zjedliśmy 2.2 (2)
zjedz 3.1 (1), 4.4 (1)
zjemy 4.4 (1)
zjeść 1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.3 (2), 4.5 (2)
zła 3.4 (4), 4.3 (2)
złe 3.4 (1)
źle 3.4 (7)
zlewie 3.2 (1)
zlewu 1.3 (2), 3.1 (1)
zły 3.4 (2), 4.3 (3)
złym 3.4 (1)
zna 3.2 (3)
znaczki 2.1 (6)
znaczków 2.1 (1)
znaczy 2.2 (22), 2.4 (2), 3.4 (2)
znajdziemy 4.3 (1)
znak 2.2 (5)
znaku 2.2 (5)
znalazł 4.2 (3)
znalazła 4.2 (2)
znalazłam 4.2 (2)

znalazłem 4.2 (1)
znalazły 4.2 (1)
znaleźć 4.3 (2)
znaleźli 4.2 (2)
znam 3.2 (2)
znasz 3.2 (3)
zobaczyć 4.3 (2)
żółta 3.3 (2)
żółte 4.1 (1)
żółtych 4.1 (1)
żona 3.2 (1), 4.3 (1)
żoną 2.3 (1), 3.2 (1)
żonie 2.1 (3), 3.1 (1)
żony 1.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1)
zoo 4.2 (5)
zostać 4.3 (2)
zostaną 4.3 (1)
zostanę 4.3 (1)
zostanie 4.3 (2)
zostaniemy 4.3 (1)
zrobi 4.2 (1), 4.5 (1)
zrobić 3.5 (2), 4.2 (1)
zrobię 4.5 (1)
zrobił 4.2 (1)
zrobiła 4.2 (2), 4.3 (1)
zrobiłam 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
zrobiłaś 4.2 (1)
zrobiłyśmy 2.2 (1)
zrozumiałam 2.2 (4), 2.4 (2), 3.5 (1)
zrozumiałem 2.2 (1), 2.4 (2)
zupa 3.3 (4), 4.1 (1)
zupę 3.3 (5), 4.1 (1)
zupie 4.1 (1)
zupy 3.3 (1)
Zuzi 3.1 (1)
zwierząt 3.3 (1), 4.2 (1)
zwierzę 1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
zwierzęta 4.1 (2)
zwraca 4.4 (3)
zwrócę 4.4 (2)
zwróci 4.4 (1)
zwrócił 4.4 (1)
zwróciłem 4.4 (1)
zwróciłeś 4.4 (2)


