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1.1 Lekcja główna

01 ogrodzenie
ogrodzenie
ogrodzenie
ogród
ogród
basen

02 Dwoje dzieci siedzi na ogrodzeniu.
To ogrodzenie jest zepsute.
On je kanapkę w ogrodzie.
On czyta gazetę w ogrodzie.
Ten basen jest w pomieszczeniu.
Ten basen jest na dworze.

03 Obok basenu jest ogród.
Ogród jest za domem.
Obok ogrodzenia są kwiaty.
Basen jest za ogrodzeniem.

04 Wejdę na ogrodzenie.
Wchodzę na ogrodzenie.
Wszedłem na ogrodzenie.
Skoczę z drzewa.
Skaczę z drzewa.
Skoczyłem z drzewa.

05 On wchodzi na drzewo.
Oni wchodzą na drzewo.
Skoczę z łóżka.
Skoczyłem z łóżka!

06 Dziewczynka skacze.
Koń skacze przez ogrodzenie.
Mężczyzna rzuca piłkę.
Kobieta rzuca piłkę nad namiotem.

07 On rzuci piłkę.
On rzuca piłkę.
On rzucił piłkę.

08 Dziewczynka rzuca piłkę nad samochodem.
Mężczyzna skacze przez wodę.
Chłopiec rzuca piłkę przez ogrodzenie.

09 Dziewczynka wchodzi na stół.
Chłopiec skacze ze stołu.
Kobieta wchodzi na żaglówkę.
Chłopiec skacze z żaglówki.

10 Kot skacze na łóżko.
Dziewczynka skacze z ogrodzenia.
Chłopiec wchodzi na stół.

11 Dziewczynka rzuca piłkę.
Chłopiec łapie piłkę.
Kobieta rzuca kwiaty.
Mężczyzna łapie kwiaty.
On rzucił ręcznik.
Ona złapała ręcznik.

12 On rzuci piłkę.
On rzucił piłkę.
Ona złapie pomarańczę.
Ona złapała pomarańczę.

13 Nie rzucaj piłki nad samochodem!
Nie skacz przez ogrodzenie!
Nie wchodźcie na drzewo!

14 Ten telewizor działa.
Ten telewizor nie działa.
Ten zegar działa.
Ten zegar nie działa.

15 Czy ten komputer działa?
Nie, nie działa.
Czy te aparaty fotograficzne działają?
Tak, działają.

16 Ojciec naprawia zabawkę swojego syna.
Ona naprawia ogrodzenie.
On naprawia samolot.
Ja naprawiam rower.

17 Mój telefon komórkowy nie działa. Proszę go 
naprawić.

Nasz komputer nie działa. On go naprawia.
Jego zabawka jest zepsuta. Jego dziadek ją 
naprawia.

Moje radio jest zepsute. Czy może pan je 
naprawić?

18 To jest łatwe.
To jest trudne.
To jest łatwe.
To jest trudne.
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1.1 Ciąg dalszy

19 Łatwo jest rzucać tę piłkę.
Trudno jest rzucić tę walizkę.
Na to jest łatwo wejść.
Na to jest trudno wejść.

20 Tu jest łatwo jeździć na nartach.
Tu jest trudno jeździć na nartach.
Tu jest łatwo pływać.
Tu jest trudno pływać.

21 Łatwo jest naprawić ten rower.
Trudno jest naprawić ten komputer.
Łatwo jest naprawić to ogrodzenie.
Trudno jest naprawić ten samochód.

22 To jest łatwe.
To jest trudne.
To jest łatwe.
To jest trudne.

23 Dlaczego weszłaś na drzewo?
Bo lubię jeść jabłka.
Dlaczego nie złapałeś piłki?
Bo jestem za niski.

24 Dlaczego nie przeczytałaś książki?
Bo była bardzo trudna.
Dlaczego Mariola nie poszła na przyjęcie?
Bo pojechała do Nowego Jorku.

25 Kiedyś będziemy jeździli na nartach tak jak oni.
Kiedyś będę tańczyć tak jak ona.
Kiedyś będę grał na gitarze tak jak mój ojciec.
Kiedyś będę grał w piłkę nożną tak jak on.

26 Trudno jest tańczyć tak jak oni.
Trudno jest prowadzić samochód tak jak on.
Trudno jest skakać tak jak on.

27 Kobieta i chłopiec się znają.
Mężczyzna i jego żona piszą do siebie.
Mężczyzna i kobieta rozmawiają ze sobą.

28 Oni spotykają się w kinie.
Oni się kochają.
Oni się lubią.

29 Matka i córka przytulają się do siebie.
Te ubrania do siebie nie pasują.
Oni uśmiechają się do siebie.

30 Dwie dziewczynki rozmawiają ze sobą.
One pracują ze sobą.
Oni tańczą ze sobą.

31 Ten tort wygląda jak samochód.
Ta serwetka wygląda jak kwiat.
Ojciec i syn są do siebie podobni.
Te kobiety są do siebie podobne.

32 To wygląda jak twarz.
Ci mężczyźni są do siebie podobni.
Te dziewczynki nie są do siebie podobne.
Ten chłopiec wygląda jak dorosły mężczyzna.

33 Czy chce pani czerwoną sukienkę?
Nie, chcę tę niebieską.
Czy podoba się panu brązowy kapelusz?
Nie, podoba mi się ten czarny.
Dlaczego nie kupił pan tej białej koszuli?
Bo ta szara podoba mi się bardziej.

34 Czy ma pan paszport?
Tak, mam.
Czy chciałby pan sałatkę?
Nie, dziękuję. Już mam.

35 Chciałabyś jabłko?
Nie, dziękuję. Już mam.
Czy chce pani wypożyczyć rower?
Nie, dziękuję. Już mam.

36 Czy to pani syn wchodzi na stół?
Nie, to nie mój syn.
Ten chłopiec wygląda jak pani syn.
Mój syn jest w basenie.

37 Czy ten komputer działa?
Nie, nie działa. Jest zepsuty.
Dlaczego nie naprawiłeś go wczoraj?
Bo naprawiałem swój rower.
Czy naprawiłeś rower?
Tak, naprawiłem.
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01 kuchenka
kuchenka
kuchenka
zmywarka
zmywarka
lodówka

02 Kurczak jest na kuchence.
Sok pomarańczowy jest w lodówce.
Szklanki są w zmywarce.

03 Kubki to naczynia.
Miski to naczynia.
Talerze to naczynia.
Szklanki to naczynia.

04 Czy chciałabyś szklankę wody?
Nie, dziękuję. Już mam.
Czy chcesz szklankę mleka?
Nie, już mam.

05 Szklanka soku pomarańczowego stoi na blacie.
Lodówka jest obok blatu.
Zmywarka jest pod blatem.

06 Naczynia w zlewie są brudne.
Naczynia w zmywarce są czyste.
Talerze i szklanki na blacie są brudne.

07 Szklanka jest pełna mleka.
Zlew jest pełen naczyń.
Zmywarka jest pusta.
Lodówka jest pusta.

08 Kosz na śmieci brzydko pachnie.
Czyste prześcieradła ładnie pachną.
Kosz na śmieci jest pełen.
Miska jest pusta.

09 Szklanka jest pełna.
Szklanka jest pusta.
Kosz na śmieci jest pełen.
Kosz na śmieci jest pusty.

10 W suficie są okna.
Sufit jest biały.
Ta podłoga jest zrobiona z drewna.
Kosz na śmieci stoi na podłodze.
Mężczyzna naprawia podłogę.
Oni naprawiają sufit.

11 Proszę, zamieć podłogę.
On zamiata kuchnię.
Ona zamiata przed sklepem spożywczym.
Ja zamiatam schody.

12 Ona będzie zamiatała podłogę.
My zamiatamy podłogę.
Ja zamiotłam podłogę.

13 Wynoszę śmieci.
Proszę, wynieś śmieci.
Ona wynosi śmieci.

14 On będzie zmywał naczynia.
Dziewczynka zmywa naczynia.
Ja pozmywałem naczynia.

15 Proszę, pozmywaj naczynia.
Proszę, umyj sobie twarz.
Proszę, wypierzcie swoje ubrania.

16 Proszę, zamieć schody.
Proszę, wynieś śmieci.
Proszę, napraw krzesło.
Proszę, wypierz ubrania.

17 Mężczyzna sprzedaje dywany.
Kanapa stoi na dworze.
Czerwony dywan leży na podłodze.
Na kanapie siedzą trzy osoby.

18 Kot jest na kanapie, a kobieta obok kanapy.
Dziecko siedzi na podłodze, a jego matka na 
kanapie.

Kobieta siedzi na kanapie, a mężczyzna stoi za 
kanapą.

19 Odkurzam sufit.
Odkurzam dywan.
Proszę, odkurz schody.
On odkurza kanapę.
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20 Co odkurzasz?
Odkurzam podłogę pod kanapą.
Co odkurzasz?
Odkurzam podłogę pod dywanem.

21 Kobieta sprząta samochód.
Posprzątam salon.
Uczennica sprząta bibliotekę.
Posprzątaliśmy swój pokój.

22 Proszę, posprzątaj kuchnię.
Sprzątam kuchnię.
Proszę, posprzątaj swój pokój.
Sprzątam swój pokój.

23 Wanna jest pełna wody.
Wanna jest pusta.
Umywalka jest obok toalety.
Prysznic jest zielony.

24 Kobieta myje podłogę.
Mężczyzna myje toaletę.
Proszę, umyj umywalkę.
Myję okno.

25 Kot jest w umywalce.
Chłopiec jest pod prysznicem.
Ja myję umywalkę.
Ja myję prysznic.

26 One myją wannę.
Ja myję blat.
Chłopiec myje podłogę.

27 Wykąpię się.
Bracia kąpią się.
Chłopiec wykąpał się.

28 Dziewczynka będzie brała prysznic.
On bierze prysznic na dworze.
Brałam prysznic.

29 Kobieta kąpie się.
Kobieta bierze prysznic.
Będę się kąpała.
Będę brał prysznic.

30 Wyniosłem śmieci.
Teraz muszę umyć podłogę.
Pozmywałam naczynia.
Teraz muszę zamieść podłogę.

31 Co musimy dzisiaj zrobić?
Musimy umyć łazienkę.
Ja umyję umywalkę.
Ja umyję wannę.
Umyjesz toaletę?
Tak. Umyję ją, kiedy ty zamieciesz podłogę.

32 Dokąd idziesz?
Idziemy do parku.
Czy posprzątałeś swój pokój?
Tak, posprzątałem swój pokój.
Czy odkurzyłeś podłogę?
Nie. Odkurzę podłogę, kiedy wrócę do domu.
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01 Ten mężczyzna jest silny.
Ten mężczyzna jest silniejszy.
Ta kobieta jest silna.
Ta kobieta jest silniejsza.

02 On jest silny.
On nie jest silny.
Ona jest silna.
Ona nie jest silna.

03 Kto jest silniejszy?
Kobieta jest silniejsza niż mężczyzna.
Kto jest silniejszy?
Mężczyzna jest silniejszy niż kobieta.

04 Chłopiec ćwiczy.
Mężczyzna nie ćwiczy. On czyta.
Dziewczyny nie ćwiczą. One rozmawiają.
Kobieta ćwiczy.

05 On jest silny, bo ćwiczy.
Ja ćwiczę w poniedziałki, środy i czwartki.
My ćwiczymy na plaży.

06 Oni trenują piłkę nożną.
Mężczyzna trenuje golfa w swoim biurze.
Ja trenuję tenisa.

07 Drużyna z Brazylii ma żółte koszulki.
Drużyna z Francji ma niebieskie kostiumy.
W tej drużynie jest sześciu chłopców.
W tej drużynie jest jedenaście dziewczyn.

08 Drużyna piłki nożnej trenuje.
Drużyna tenisa trenuje.
Ona robi zdjęcie drużynie golfa.

09 W której grasz drużynie?
Gram w drużynie piłki nożnej.
Dlaczego dzisiaj trenujecie?
Bo moja drużyna piłki nożnej ma jutro mecz.

10 Dziewczynka ćwiczy na fortepianie.
Chłopiec ćwiczy na skrzypcach w swoim 
pokoju.

Kobieta ćwiczy na gitarze w salonie.
Mężczyzna ćwiczy na skrzypcach w teatrze.

11 Ćwiczę na skrzypcach w pomieszczeniu.
Ćwiczę na gitarze na dworze.
Trenuję piłkę nożną w pomieszczeniu.
Trenuję piłkę nożną na dworze.

12 Powinnaś jechać tym autobusem. Tak będzie 
szybciej.

Powinnaś to wypić. Na dworze jest zimno.
Powinnaś tego posłuchać. To jest dobre.

13 Chciałabym zjeść trochę czekolady, ale nie 
powinnam.

Chciałabym pooglądać telewizję, ale powinnam 
poćwiczyć.

Chciałabym potańczyć, ale powinnam zamieść 
podłogę.

Chciałbym iść do domu, ale nie powinienem.

14 Ona powinna posprzątać swój pokój.
Powinniśmy wykąpać psa.
Nie powinieneś tego kupować. To jest za 
drogie.

Nie powinnaś wkładać tego płaszcza. On na 
ciebie nie pasuje.

15 Powinienem włożyć czarny garnitur czy szary?
Powinieneś włożyć szary garnitur.
Powinnam włożyć niebieską sukienkę czy 
czarną?

Powinnaś włożyć niebieską sukienkę.

16 Czy powinnam ćwiczyć?
Tak, powinnaś ćwiczyć.
Powinnam położyć skrzypce na podłodze?
Nie. Powinnaś położyć skrzypce na stole.

17 Ktoś przyszedł.
Ktoś chce z tobą rozmawiać.
Ktoś jest w biurze.
Ktoś bierze prysznic.

18 Ktoś ćwiczy na gitarze.
Ktoś ćwiczy.
Ktoś zmywa naczynia.
Ktoś jest w samochodzie.
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19 Ktoś coś kupuje.
Ktoś robi zdjęcie.
Ktoś coś robi.

20 Nie możemy tu grać w piłkę nożną. Musimy 
znaleźć lepsze miejsce.

Nie możemy tu ćwiczyć na instrumentach. 
Musimy znaleźć lepsze miejsce.

On szuka miejsca, gdzie mógłby zjeść.
Oni szukają miejsca na biwak.

21 W tym miejscu można pływać.
W tym miejscu można trenować piłkę nożną.
W tym miejscu nie można ćwiczyć.
W tym miejscu można jeździć na nartach.

22 One szukają miejsca, w którym będą mogły się 
uczyć.

One znalazły miejsce, w którym mogą się uczyć.
Szukamy miejsca, w którym będziemy mogli 
ćwiczyć.

Znaleźliśmy miejsce, w którym możemy 
ćwiczyć.

23 Ktoś napisał do mnie list!
On chciałby coś zjeść.
Kiedyś będę sławną wokalistką.

24 Psy czasem mieszkają w pomieszczeniu, a 
czasem na dworze.

Matematyka jest czasem łatwa, a czasem 
trudna.

Czasem robię zdjęcia ludziom, a czasem 
zwierzętom.

25 Czasem nosimy do szkoły spódnice, a czasem 
spodnie.

My zawsze nosimy do szkoły spódnice.
Czasem piję rano kawę, a czasem herbatę.
Zawsze piję rano kawę.

26 Czasem jest tu zimno, a czasem gorąco.
Tu jest zawsze zimno.
Tu nigdy nie jest zimno.

27 Limonki są zawsze kwaśne.
Czekolada nigdy nie jest kwaśna.
Cukier jest zawsze słodki.
Pieprz nigdy nie jest słodki.

28 Zawsze biorę prysznic przed pracą.
Nigdy nie jem mięsa.
On czasem jest głodny, a czasem chce mu się 
pić.

Tu zawsze ktoś stoi.
Latem nigdy nie jeździmy na nartach.
Czasem wcześniej wychodzę z pracy.

29 Gdzie trenujecie?
Czasem trenujemy tu, a czasem w szkole.
Kiedy tu trenujecie?
Trenujemy tu jesienią.
Kiedy trenujecie w szkole?
Zimą.
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01 oczy
ucho
nos
usta

02 Co to jest?
To jest noga chłopca.
Co to jest?
To jest ręka dziewczynki.

03 ręka
noga
oko
ucho
nos
usta

04 To są moje nogi.
To jest moja ręka.
To są moje oczy.
To są moje uszy.
To jest mój nos.
To są moje usta.

05 Ona zraniła się w rękę.
Zraniłem się w nos.
On zranił się w oko.
Zraniłem się w nogę.

06 Chłopiec zranił się w kolana.
Zraniłam się w łokieć.
Mężczyzna ma ręce na kolanach.
Kobieta ma łokcie na stole.

07 Potrzebuję plastra na kolano.
On ma plaster na palcu.
Ona ma plaster na ręce.

08 Mam plastry na łokciach.
Oni mają plastry na kolanach.
On ma plaster na nodze.
Ona ma plaster na kolanie.

09 On jedzie na nartach.
On upada.
Ona jedzie na rowerze.
Ona upada.
On jedzie konno.
On upada.

10 Mężczyzna spada z roweru.
Mężczyzna spadł z roweru.
Dziewczynka spada z ogrodzenia.
Dziewczynka spadła z ogrodzenia.

11 Spadłem z roweru. Czy masz plaster?
Zraniłem się w łokieć. Czy masz plaster?
Chce mi się pić. Czy masz wodę?
Jestem chora. Czy masz lekarstwo?

12 Co się stało?
Wyszedłem na dwór, kiedy padał deszcz.
Co się stało?
Wchodziłem na drzewo i spadłem.

13 Co się stało?
Upadłem i zraniłem się w rękę.
Co się stało?
Upadli i zranili się w nogi, kiedy jeździli na 
nartach.

14 Co się stało?
Mama wyprała twój sweter.
Co się stało?
Tańczyłam wczoraj przez trzy godziny.
Co się stało?
Poszłam na plażę, kiedy było bardzo 
słonecznie.

15 Co się stało?
Spadłam z konia.
Co się stało?
Skoczyłem z ogrodzenia.

16 Co się stało?
Spadłem z roweru.
Czy zraniłeś się w kolano?
Nie. Zraniłem się w łokieć.
Czy chcesz plaster?
Tak, chcę.
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17 głowa
głowa
głowa
brzuch
brzuch
ręka

18 Chłopca boli głowa.
Dziewczynkę boli brzuch.
Boli mnie ucho.
Boli go nos.

19 Boli mnie głowa.
Mojego syna boli brzuch.
Kobietę boli ramię.
Bolą mnie oczy.
Kobietę boli nos.
Bolą go usta.

20 Co się dzieje?
Ucho mnie boli.
Co się dzieje?
Jestem chory.

21 Co się dzieje?
Boli mnie głowa.
Co się dzieje?
Mam coś w oku.

22 Jaka jest temperatura na dworze?
Dwa stopnie. Powinnaś włożyć płaszcz.
Jaka jest temperatura na dworze?
Trzydzieści stopni. Powinnyśmy pójść na plażę.

23 Jaką dziecko ma temperaturę?
Ma trzydzieści siedem stopni.
Jaką mam temperaturę?
Masz trzydzieści osiem stopni.

24 Co się dzieje?
On ma wysoką temperaturę - trzydzieści 
dziewięć stopni.

Zadzwonię do lekarza.
Numer telefonu lekarza jest na lodówce.

25 Ona bierze lekarstwo i popija je szklanką wody.
Musisz wziąć lekarstwo po obiedzie.
Proszę wziąć to lekarstwo i popić je mlekiem.

26 On je śniadanie raz dziennie.
Pociąg do Paryża odjeżdża dwa razy dziennie.
Proszę brać to lekarstwo dwa razy dziennie.
Piję kawę raz dziennie.

27 Powinieneś myć zęby dwa razy dziennie.
Samolot do Barcelony odlatuje raz dziennie.
Proszę to brać cztery razy dziennie.
Autobus do centrum odjeżdża sześć razy 
dziennie.

28 Czy grasz w tenisa?
Tak, gram trzy razy w tygodniu.
Czy bierzesz lekarstwo?
Tak, biorę je raz dziennie.

29 Co się dzieje?
Boli mnie brzuch.
Ma pani temperaturę - trzydzieści osiem 
stopni.

Powinna pani brać to lekarstwo trzy razy w 
tygodniu.

30 Uwaga! Tu nie wolno jeździć na nartach.
Uwaga! Tu nie wolno pływać.
Uwaga! Tu nie wolno jeździć samochodem.

31 Uważaj, kiedy jeździsz na rowerze.
Uważaj, kiedy naprawiasz samochód.
Uważaj, kiedy jedziesz po śniegu.
Uważaj, kiedy bawisz się z dzieckiem.

32 Idziecie jutro na narty?
Tak, idziemy jutro rano.
Proszę, uważajcie!

33 Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Co się dzieje?
Boli mnie głowa.

34 Co się stało?
Spadłem z drabiny.
Proszę brać to lekarstwo dwa razy dziennie.
Dziękuję.
Proszę uważać na drabinie. Do widzenia!
Do widzenia!
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1.5 Kamień milowy

01 Przyniesiesz mi drabinę?
Tak, przyniosę ci drabinę.

02 Jest zepsuta?
Tak, jest zepsuta.

03 Potrzebujesz pomocy?
Nie, dziękuję. Nie potrzebuję pomocy.

04 Co się dzieje?
Kolano mnie boli.

05 Co się stało?
Spadłem.

06 Potrzebujesz plastra?
Nie, dziękuję. Nie potrzebuję plastra.

07 Chcesz jabłko?
Nie, dziękuję. Już mam.

08 Kto tu będzie mieszkał?
Rodzina z Londynu. Mają dwoje dzieci.

09 Czy jesteście w tej samej drużynie piłki nożnej?
Tak, jesteśmy w tej samej drużynie piłki nożnej.

10 Czy trenujecie dzisiaj?
Nie, dzisiaj nie trenujemy. Mamy mecz o 
piętnastej.

11 Powinienem odkurzyć podłogę?
Tak, powinieneś odkurzyć podłogę.

12 Czy to działa?
Nie, nie działa.

13 Czy mam zamieść podłogę?
Tak, zamieć podłogę.

14 O której godzinie oni przychodzą?
Oni przychodzą o piętnastej.

2.1 Lekcja główna

01 Mężczyźni wygrali.
Kobieta wygrała.
Dziewczynka wygrała.
Chłopiec wygrał.

02 Niebieski samochód przegrywa.
Czerwony samochód wygrywa.
Czerwona drużyna przegrywa.
Zielona drużyna wygrywa.
Wygraliśmy!
Przegrałam.

03 Dziewczynka wygrała, a chłopiec przegrał.
Oni są weseli, bo wygrali.
Mężczyzna jest smutny, bo przegrał.
Wygrał mężczyzna w zielonym ubraniu.

04 Nikt nie je.
Wszyscy biegną.
Wszyscy rozmawiają.
Nikt się nie bawi.

05 Nikt nie skacze.
Wszyscy skaczą.
Nikt nie siedzi.
Wszyscy siedzą.

06 Pod łóżkiem nic nie ma.
Wszystko na stole jest niebieskie.
W biurze nic nie ma.
Wszystko w zlewie jest brudne.

07 Na dywanie nic nie ma.
Coś jest na trawie.
Wszystko jest na podłodze.

08 Nic w tym pokoju nie jest nowe.
W tym salonie jest coś pomarańczowego.
Wszystko w tym domu jest małe.

09 W lodówce nie ma nic. Wszystko jest na blacie.
Na blacie nie ma nic. Wszystko jest w lodówce.
W zlewie nie ma nic. Wszystko jest na stole.
Na stole nie ma nic. Wszystko jest w zlewie.
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2.1 Ciąg dalszy

10 Długopisów wystarczy dla wszystkich.
Krzeseł nie wystarczy dla wszystkich.
Kawy nie wystarczy dla wszystkich.
Deseru wystarczy dla wszystkich.

11 Czy wystarczy szklanek dla wszystkich?
Tak, wystarczy szklanek dla wszystkich.
Czy wystarczy widelców dla wszystkich?
Nie, nie wystarczy widelców dla wszystkich.

12 Ta drużyna ma niebieskie koszulki.
Gram w drużynie, która ma niebieskie koszulki.
Wygrywa drużyna, która ma niebieskie 
koszulki.

Drużyna, która ma niebieskie koszulki, 
przegrała.

13 Jeden z tych psów ma czerwony sweter.
On bawi się z psem, który ma czerwony sweter.
Ona biegnie z psem, który ma czerwony 
sweter.

14 Chłopiec wygrywa.
Chłopiec, który wygrał, jest wesoły.
Dziewczynka upada.
Dziewczynka, która upadła, zraniła się w rękę.
Mężczyzna przegrywa.
Mężczyzna, który przegrał, jest smutny.

15 Ta kobieta uczy sztuki.
Kobieta, która uczy sztuki, rozmawia z 
dziewczynką.

Kobieta, która uczy sztuki, kupuje obraz.

16 Który z muzyków jest twoim kolegą?
Moim kolegą jest muzyk, który gra na gitarze.
Którym lecisz samolotem?
Lecę samolotem, który odlatuje o siedemnastej 
trzydzieści.

17 Potrzebuję kogoś, kto może naprawić moją 
zmywarkę.

On potrzebuje kogoś, kto może się z nim 
bawić.

Oni potrzebują kogoś, kto może wejść na to 
drzewo.

Potrzebujemy kogoś, kto może nam pomóc 
kupić dom.

18 Potrzebuję kogoś, kto mówi po polsku.
Mam dużo koleżanek, które dobrze śpiewają.
Potrzebuję kogoś, kto dobrze tańczy.

19 Pracujemy w pokoju, w którym są okna.
Chcemy pracować w pokoju, w którym są okna.
Mam siostrę, która gra na fortepianie.
Potrzebuję kogoś, kto gra na gitarze.

20 Czym mogę służyć?
Szukam kogoś, kto mówi po chińsku.
Czym mogę służyć?
Szukamy czegoś, co można założyć na bal 
kostiumowy.

21 Czy wiesz, jak on się nazywa?
Tak, on nazywa się Janusz.
Czy wiesz, gdzie jesteśmy?
Tak, jesteśmy tu.

22 Wiem, ile mam pieniędzy.
Nie wiem, ile ich jest.
Ona wie, ile to kosztuje.
Nikt nie wie, ile jest ryb w oceanie.

23 On nie wie, że oni są w domu.
Nie wiem, gdzie są moje klucze.
One nie wiedzą, co to jest.
Ona nie wie, że on przyniósł jej kwiaty.

24 Czy wiesz, kto to jest?
Nie. Nie wiem, kto to jest.
Czy wiesz, ile przyjdzie osób?
Przyjdą cztery osoby.

25 On wie, że na dworze jest zimno.
Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci patrzą.
One wiedzą, że ich mamy patrzą.

26 Oni wiedzą, gdzie mogą znaleźć ryby.
Ona nie wie, gdzie jest jej samochód.
Oni nie wiedzieli, że dziecko śpi.
Ona wie, że dziecko śpi.

27 Wiesz, czy wystarczy ci pieniędzy?
Tak, wystarczy mi pieniędzy.
Wiesz, czy czerwona drużyna przegra?
Nie, nie wiem, czy czerwona drużyna przegra.
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28 Wiesz, czy on przyjdzie do muzeum?
Nie, nie wiem, czy on przyjdzie do muzeum.
Wiesz, czy ona gra na fortepianie?
Nie, nie wiem, czy ona gra na fortepianie.

29 Dzisiaj prawdopodobnie będzie słonecznie.
Dzisiaj prawdopodobnie będzie padał śnieg.
Jutro prawdopodobnie będzie padał deszcz.

30 W zeszłym miesiącu czerwona drużyna wygrała 
pięć meczów i przegrała jeden.

Czerwona drużyna prawdopodobnie wygra ten 
mecz.

W zeszłym miesiącu żółta drużyna przegrała 
więcej meczów niż niebieska.

Żółta drużyna prawdopodobnie przegra ten 
mecz.

31 Którą sukienkę kupisz?
Chociaż niebieska sukienka na mnie pasuje, 
prawdopodobnie kupię czerwoną.

Dlaczego?
Bo czerwona jest tańsza.

32 Jedziecie do Rzymu czy do Paryża?
Chociaż chcielibyśmy jechać do Rzymu, 
prawdopodobnie pojedziemy do Paryża.

Dlaczego jedziecie do Paryża?
Bo chcemy iść do muzeum sztuki w Paryżu.

33 Która drużyna wygra?
Chociaż żółta drużyna gra bardzo dobrze, 
prawdopodobnie wygra niebieska drużyna.

Dlaczego?
Bo niebieska drużyna teraz wygrywa.

34 Co bardziej lubisz - lato czy zimę?
Chociaż latem jest ciepło i słonecznie, bardziej 
lubię zimę.

Dlaczego bardziej lubisz zimę?
Bo lubię jeździć na nartach.

35 Nikt nie przyniósł deseru.
Wiesz, czy wystarczy tortu dla wszystkich gości?
Prawdopodobnie nie wystarczy. Powinniśmy 
kupić więcej tortu.

2.2 Lekcja główna

01 Egipt to kraj w Afryce. Afryka to kontynent.
Włochy to kraj w Europie. Europa to kontynent.
Brazylia to kraj w Ameryce Południowej. 
Ameryka Południowa to kontynent.

Stany Zjednoczone to kraj w Ameryce 
Północnej. Ameryka Północna to kontynent.

Australia to kraj i kontynent.
Chiny to kraj w Azji. Azja to kontynent.

02 Ten kontynent to Afryka.
Ten kontynent to Europa.
Ten kontynent to Ameryka Południowa.
Ten kontynent to Ameryka Północna.
Ten kontynent to Azja.
Ten kontynent to Antarktyda.
Ten kontynent to Australia.

03 To jest ślub w Afryce.
To jest ślub w Ameryce Południowej.
To jest ślub w Europie.

04 To jest pogrzeb w Azji.
To jest pogrzeb w Ameryce Północnej.
To jest pogrzeb w Afryce.

05 To jest ślub w Azji.
To jest pogrzeb w Europie.
To jest pogrzeb w Azji.
To jest ślub w Europie.

06 To jest książka o zwierzętach na Antarktydzie.
Ona ogląda film o rodzinach w Afryce.
To jest książka o żaglówkach.
To jest film o historii Azji.

07 Ona jest w pracy, ale myśli o swojej rodzinie.
On myśli o swoim dziadku i babci.
Ja myślę o swojej żonie.

08 O czym myślisz?
Myślę o meczu piłki nożnej w przyszłym 
tygodniu.

O czym myślisz?
Myślę o swoim ślubie w przyszłym miesiącu.
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2.2 Ciąg dalszy

09 Mój dziadek urodził się w 1901 roku.
Ożenił się z moją babcią w 1922 roku.
Mieszkał we Francji przez pięćdziesiąt dwa lata.
Umarł w 1983 roku.

10 Jesteśmy małżeństwem.
Wzięliśmy ślub w 1973 roku.
Wyszłam za mąż w 1973 roku.
Ożeniłem się w 1973 roku.

11 Ta kobieta wychodzi za mąż w Azji.
To zwierzę urodziło się w Australii.
Ten mężczyzna umarł na Antarktydzie.

12 Gratulacje z okazji urodzin dziecka!
Gratulacje z okazji kupna nowego domu!
Przyjmij nasze kondolencje.
Przyjmij moje kondolencje.

13 Dzisiaj wychodzę za mąż.
Gratulacje z okazji ślubu!
Nasze dziecko urodziło się wczoraj.
Gratulacje z okazji urodzin dziecka!
Mój ojciec umarł w zeszłym tygodniu.
Przyjmij moje kondolencje.

14 Moja babcia umarła w zeszłym miesiącu.
Przyjmij moje kondolencje.
Moja córka urodziła się wczoraj o dwudziestej 
trzeciej!

Gratulacje!

15 Mam nadzieję, że to zabawka.
To zabawka!
Mam nadzieję, że to zabawka.
To nie zabawka. To sweter.

16 Mam nadzieję, że coś znajdę.
Znalazłem coś.
Mam nadzieję, że złapię tę piłkę.
Nie złapałem piłki.

17 Mam nadzieję, że w dniu mojego ślubu nie 
będzie padał deszcz.

W dniu mojego ślubu padał deszcz.
Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka.
To chłopiec!

18 Mamy nadzieję, że nasza drużyna wygra.
Nasza drużyna przegrała.
On ma nadzieję, że ona wyjdzie za niego za 
mąż.

Ona wyjdzie za niego za mąż!

19 Jesteśmy weseli.
Oni się boją.
Jestem smutny.

20 Oni są weseli, bo się bawią.
Kobieta jest smutna, bo wyjeżdża.
On się boi, bo nigdy nie prowadził samochodu.

21 Ludzie na tym pogrzebie są smutni.
Ludzie na tym ślubie są weseli.
Ona się boi, bo się zgubiła.

22 Moja babcia wyszła za mąż sto lat temu w 
Afryce.

Urodziłam się piętnaście lat temu w Ameryce 
Południowej.

Mieszkałem w Azji dziesięć lat temu.
Ona urodziła się cztery dni temu w Europie.

23 Wzięliśmy ślub dwadzieścia lat temu.
Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu lat.
Ten mężczyzna umarł trzy tysiące lat temu.
On nie żyje od trzech tysięcy lat.

24 Spadłem z roweru dwie godziny temu.
Oni są małżeństwem od roku.
Oni są małżeństwem od dwudziestu pięciu lat.
Ten mężczyzna nie żyje od wielu lat.
Wzięliśmy ślub pięćdziesiąt lat temu.
Ludzie z Europy przypłynęli do Ameryki 
Północnej pięćset lat temu.

25 Uczę się muzyki od piętnastu lat.
On gra w golfa od dziesięciu lat.
Oni mieszkają w Australii od pięciu lat.

26 Co robisz?
Uczę się polskiego.
Jak długo uczysz się polskiego?
Uczę się polskiego od siedmiu miesięcy.
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27 Oni budują dom.
Oni budują stadion do gry w piłkę nożną.
Oni budują świątynię.
Oni budują most.

28 Oni zbudowali ten szpital w Afryce.
Oni budują ten szpital w Ameryce Południowej.
Oni zbudują ten szpital w Azji.

29 Jak długo budujecie tę szkołę?
Budujemy tę szkołę od roku.
Jak długo on to buduje?
On to buduje od tygodnia.

30 Wczoraj wieczorem skończyłam czytać książkę. 
Teraz potrzebuję nowej.

Skończyliśmy budować ten dom w zeszłym 
miesiącu. Teraz tu mieszkamy.

On skończył sprzątać swój pokój dziesięć minut 
temu. Teraz bawi się zabawkami.

31 Jak długo budują państwo ten dom?
Budujemy go od dwóch lat.
Kiedy skończą państwo go budować?
Mamy nadzieję, że skończymy go budować 
przed urodzeniem dziecka.

Witamy w naszym nowym domu!
Gratulacje!

32 Jej dziecko prawdopodobnie niedługo się 
urodzi.

Ich dziecko już się urodziło.
Oni niedługo wezmą ślub.
Oni już wzięli ślub.

33 Czy niedługo będzie padał deszcz?
Nie, nie będzie padał deszcz.
Zjedz warzywa.
Już zjadłem warzywa!

34 Czy niedługo skończycie sprzątać kuchnię?
Już skończyliśmy sprzątać kuchnię!
Czy niedługo skończycie naprawiać most?
Już skończyliśmy naprawiać most.

2.3 Lekcja główna

01 Europa jest na północ od Afryki.
Australia jest na wschód od Afryki.
Antarktyda jest na południe od Afryki.
Ameryka Południowa jest na zachód od Afryki.

02 Chiny są na zachód od Japonii.
Rosja jest na północ od Chin.
Włochy są na wschód od Francji.
Australia jest na południe od Rosji.

03 Drzewo jest pomiędzy dziewczynką a 
mężczyzną.

Dziewczynka jest pomiędzy kobietami.
Pies jest pomiędzy ludźmi.
Pusta szklanka jest pomiędzy pełnymi 
szklankami.

04 To jest Ocean Spokojny.
To jest Ocean Arktyczny.
To jest Ocean Atlantycki.
To jest Ocean Indyjski.

05 Gdzie jest Ocean Indyjski?
Ocean Indyjski jest na wschód od Afryki.
Gdzie jest Ocean Arktyczny?
Ocean Arktyczny jest na północ od wszystkich 
kontynentów.

Gdzie jest Ocean Atlantycki?
Ocean Atlantycki jest pomiędzy Ameryką 
Południową a Afryką.

06 Mężczyzna żegluje po Oceanie Atlantyckim.
To zwierzę pływa w Oceanie Arktycznym.
Ta plaża jest nad Oceanem Indyjskim.
Oni pływają w Oceanie Spokojnym.

07 Hiszpania jest na południe od Francji.
Meksyk jest na wschód od Oceanu Spokojnego.
Francja jest pomiędzy Niemcami a Hiszpanią.
Wielka Brytania jest na północ od Francji.

08 Najpierw mój samolot wyleciał z Meksyku.
Potem mój samolot przyleciał do Wielkiej 
Brytanii.

Potem pojechałem pociągiem na południe, do 
Francji.

Na koniec pojechałem samochodem do 
Niemiec.



14

2.3 Ciąg dalszy

09 Mój samolot wyleci z Australii w środę.
W czwartek przyleci do Hiszpanii.
Zostanę w Hiszpanii przez tydzień.
Na koniec pojadę pociągiem do Niemiec.

10 Mężczyzna idzie po pustyni.
To zwierzę żyje na pustyni.
Te kwiaty są w lesie równikowym.
Las równikowy jest obok plaży.

11 Gdzie zrobiłeś to zdjęcie?
Zrobiłem je na pustyni w Meksyku.
Gdzie zrobiłeś to zdjęcie?
Zrobiłem je w lesie równikowym w Brazylii.

12 rośliny
rośliny
rośliny
zwierzęta
zwierzęta
ludzie

13 Drzewa to duże rośliny.
To jest mała roślina.
Niektóre rośliny mają kwiaty.
Niektóre rośliny nie mają kwiatów.

14 Gdzie rosną te rośliny?
Te rośliny rosną w lesie równikowym.
Gdzie rosną te rośliny?
Te rośliny rosną na pustyni.

15 To jest jabłoń.
To jest sosna.
To jest drzewo pomarańczowe.

16 Co tu rośnie?
Trawa.
Co tu rośnie?
Sosny.
Co tu rośnie?
Drzewa pomarańczowe.

17 Jakie to drzewo?
To jabłoń.
Jakie to drzewo?
To sosna.

18 Co on powiedział?
On powiedział, że pociąg do Niemiec jest 
opóźniony.

Co powiedział lekarz?
Lekarz powiedział, że powinna pani brać 
lekarstwo.

19 Przepraszam, co powiedziałaś?
Powiedziałam, że podoba mi się twoja koszula.
Przepraszam, co powiedziałeś?
Powiedziałem, że potrzebuję większej walizki.

20 Co powiedziała nauczycielka?
Powiedziała, że ta roślina rośnie w lesie 
równikowym.

Co powiedział lekarz?
Powiedział, że powinienem brać to lekarstwo 
dwa razy dziennie.

Co powiedział policjant?
Powiedział, że do parku powinniśmy iść na 
zachód.

21 Co powiedział nauczyciel?
Powiedział, że Wielka Brytania jest w Europie.
Co powiedziała nauczycielka?
Powiedziała, że Egipt jest w Afryce.

22 Matka trzyma swoje dziecko.
My trzymamy dużą roślinę.
Nauczycielka trzyma laptop.
Oni trzymają mapę Hiszpanii.

23 Trzymam swojego kota.
Dziewczynka trzyma kwiaty.
Trzymamy swoje zdjęcia.

24 Możesz to potrzymać?
Przepraszam, nie mogę tego potrzymać.
Możesz to potrzymać?
Tak, mogę to potrzymać.

25 ogień
ogień
ogień
lód
lód
piasek
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26 Na pustyni jest dużo piasku.
Na plaży jest dużo piasku.
Na Antarktydzie jest dużo lodu.

27 Ten posąg jest zrobiony z lodu.
To wygląda jak ogień, ale jest zrobione z 
papieru.

Ten budynek jest zrobiony z piasku.

28 To jest jego dom.
Czy to jest jego dom?
Tak, jego.
To jest jej pies.
Czy to jest jego pies?
Nie, jej.

29 Czyja to żaglówka?
Jego.
Czyje to ręce?
Jej.

30 Czyje to zabawki?
Te samochody są nasze.
Ta piłka jest nasza.
Czyje to instrumenty?
Bębny są moje.
Gitara jest moja.

31 Ten pies jest jego.
Ten pies jest jej.
Ten pies jest mój.
Ten pies jest nasz.

32 Podoba mi się ten dom.
Dziękuję! Jest mój. Ja go zbudowałem.
Podoba mi się ten obraz.
Dziękuję! Jest jego. Ja mu go dałam.
Podoba mi się ta roślina.
Dziękuję! Jest nasza. Kupiliśmy ją dziś rano.

33 Czyj to kot?
Jej!
Nie, jego!
Przepraszam! Ten kot jest mój.
Czy jest głodny?
Tak.

2.4 Lekcja główna

01 Wielbłądy żyją na pustyni.
Wieloryby żyją w oceanie.
Małpy żyją w lesie równikowym.
Mieszkamy w domu.
Mieszkam w Paryżu.

02 Pingwiny żyją na Antarktydzie.
Tygrysy żyją w Azji.
Słonie żyją w Azji i Afryce.

03 Słoń jest w wodzie.
Tygrys biegnie.
Te pingwiny będą pływać.
Wieloryb pływa.
Ktoś jedzie na wielbłądzie.
Małpa jest na drzewie.

04 wielbłąd
wieloryb
małpa
tygrys
słoń
pingwin

05 Ten ptak jest żółty.
Ten ptak jest czerwony.
Ten ptak siedzi na kwiecie.
Ten ptak siedzi na drzewie.

06 Te ptaki są zielone.
Te ptaki pływają.
Ten ptak będzie jadł.
Jego ptak umie mówić.

07 Jedna z tych owiec jest brązowa.
Te krowy są czarno-białe.
Te kaczki są białe.
Te kury są brązowe.

08 owca
krowa
kaczka
kura

09 To są pingwiny.
To są kury.
To są kaczki.
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10 Pingwiny nie latają, ale dobrze pływają.
Te ptaki wiosną latają na północ, a jesienią na 
południe.

Te ptaki nie latają, ale bardzo szybko biegają.
Ta kaczka lata nad jeziorem.

11 Biały ptak lata blisko.
Pingwin pływa.
Wieloryby pływają.
Te kaczki latają daleko.

12 Ten ptak jest piękny.
Te ptaki są brzydkie.
To jest piękna ulica.
To jest brzydka ulica.

13 Mój kot jest brzydki.
Mój pies jest brzydki.
Twoje konie są piękne.
Moje krowy są piękne.

14 Ten posąg jest piękny.
Ten posąg jest brzydki.
Moja sukienka jest piękna.
Moja sukienka jest brzydka.

15 Ktoś dotyka ptaka.
Ktoś dotyka lodu.
Ktoś dotyka książki.

16 Możesz dotknąć tej rośliny.
Możesz dotknąć tego zwierzęcia, ale uważaj.
Czy chcesz dotknąć konia?

17 owad
owad
owad
wąż
wąż
żaba

18 To jest niebezpieczne. Nie można tego pić.
To nie jest niebezpieczne. Można to pić.
Ten wąż jest niebezpieczny. Nie można go 
dotykać.

Ten wąż nie jest niebezpieczny. Można go 
dotykać.

19 Nie dotykaj tej kuchenki. Jest gorąca.
Nie dotykaj tego zwierzęcia. Jest brudne.
Nie dotykaj tej żaby. Jest niebezpieczna.

20 Ten koń jest niebezpieczny.
Te konie nie są niebezpieczne.
Biwakowanie tu jest niebezpieczne.
Biwakowanie tu nie jest niebezpieczne.

21 Ta żaba jest piękna, ale niebezpieczna. Nie 
dotykaj jej.

Ta żaba jest brzydka, ale nie jest niebezpieczna. 
Możesz jej dotknąć.

Ten owad jest piękny i nie jest niebezpieczny. 
Możesz go dotknąć.

Ten owad jest brzydki i niebezpieczny. Nie 
dotykaj go.

22 Mam nadzieję, że znajdziemy żabę.
Mam nadzieję, że będziemy mogli jeździć na 
wielbłądach.

Niebezpiecznie jest pływać z rekinami.
Niebezpiecznie jest dotykać tygrysa!

23 On ma nadzieję, że zrobi dobre zdjęcie słoni.
Ona ma nadzieję, że zrobi dobre zdjęcie 
pingwinów.

Oni mają nadzieję, że zrobią dobre zdjęcia 
rekina.

24 On nie boi się owadów.
Kot nie boi się psa.
On boi się rekinów.
Oni boją się węża.

25 Boję się dotknąć owada, ale mój tata mówi, że 
on nie jest niebezpieczny.

Moja mama powiedziała, że te zwierzęta są z 
Afryki.

Boję się dotknąć owcy, ale mój nauczyciel 
mówi, że ona nie jest niebezpieczna.

Mój dziadek powiedział, że te węże są z 
Australii.

26 Ta małpa jest nasza.
Tamta kaczka jest ich.
Te kury są nasze.
Tamte krowy są ich.
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27 Czy te klucze są państwa?
Tak, są nasze.
Czy ta piłka jest wasza?
Nie, ich.

28 Która szklanka jest moja?
Ta jest twoja.
Które miejsce jest moje?
To miejsce jest pani.
Przepraszam, czy to jest pani?
Tak, to jest moje. Dziękuję!

29 Ta walizka jest twoja.
Te piłki są twoje.
Przepraszam, czy to jest pani parasol?
Te płaszcze są państwa.

30 Czy to pana samochód?
Nie, ich.
Czy to moja szklanka?
Tak, twoja.
Czy to są pani dzieci?
Nie, ich.

31 Te mi się podobają. Moje są mniejsze niż pani.
Twoje są smaczne, ale babci są smaczniejsze niż 
twoje.

Patrzcie na tamten samochód! Ich jest 
brudniejszy niż nasz.

On gra na skrzypcach. Patrz, jego są nowsze niż 
twoje.

32 Pani ptak jest piękny. Skąd on jest?
Jest z lasu równikowego w Afryce.
Co mu się stało?
Zranił się.
Czy może latać?
Teraz nie może, ale będzie mógł za dwa 
tygodnie.

2.5 Kamień milowy

01 Czy możesz to naprawić?
Nie, nie mogę tego naprawić.

02 Dzień dobry!
Dzień dobry!

03 Nazywam się Krzysztof Raczkowski. To moja 
żona, Magda.

Miło mi. Ja nazywam się Beata. Co się stało?

04 Nasz samochód się zepsuł. Czy może pani nam 
pomóc?

Mój mąż prawdopodobnie będzie mógł go 
naprawić.

05 Jest w domu?
Nie, nie ma go. Pracuje, ale niedługo będzie w 
domu.

06 Czy chcieliby państwo zaczekać w domu?
Tak, dziękujemy.

07 Witam w naszym domu!
Dziękujemy!

08 Czy to pani córka?
Tak, to nasza córka.

09 Kiedy się urodziła?
Urodziła się dwa miesiące temu.

10 Czy chciałby pan ją potrzymać?
Tak, chciałbym.

11 Jak długo pani rodzina tu mieszka?
Moja rodzina mieszka tu od lat.

12 Mój dziadek zbudował ten dom 75 lat temu.
To bardzo piękny dom.

13 Kiedy wyszła pani za mąż?
Wzięliśmy ślub siedem lat temu.

14 O czym myślisz?
Myślę o naszym ślubie.

15 Czy chcieliby państwo zjeść z nami obiad?
Tak, dziękujemy.
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16 Czy wystarczy kubków dla wszystkich?
Tak, wystarczy.

17 Czy to państwa samochód?
Tak, to nasz samochód.

18 Może pan to naprawić?
Tak, mogę to naprawić.

19 Dziękuję!
Proszę bardzo.

20 Już naprawiony?
Tak, naprawiony.

3.1 Lekcja główna

01 On żegluje ze swoją żoną.
On jest w parku ze swoją dziewczyną.
Ona robi zakupy ze swoim mężem.
Ona jeździ na nartach ze swoim chłopakiem.
Mąż i żona sprzątają swój dom.
Mężczyzna spotyka się ze swoją dziewczyną na 
śniadaniu.

02 To jest mój chłopak, Tomek.
Miło mi.
To moja dziewczyna, Ola.
Miło mi.

03 Mężczyzna myśli, że spóźni się do pracy.
On myśli, że nie ma nikogo w domu.
Myślę, że tu jest mój płaszcz.

04 Myślę, że moja dziewczyna jest w bibliotece.
Oni myślą, że ich córka śpi.
Myślę, że nasz samochód jest niedaleko 
restauracji.

05 Myślę, że mogę to naprawić.
Myślę, że dzisiaj nie będzie padał deszcz.
Myślę, że tu można dobrze zjeść.
Myślę, że niedługo będzie padał śnieg.

06 Czy myślisz, że nasza drużyna przegra?
Tak, myślę, że przegramy.
Czy myślisz, że nasza drużyna wygra?
Tak, myślę, że wygramy.

07 Czy znasz mojego chłopaka, Mikołaja?
Tak. Pracowaliśmy kiedyś w tym samym biurze.
Czy znasz moją dziewczynę, Alicję?
Nie. Miło mi.

08 To mój kolega, Adam. Znacie się?
Nie, nie znamy się.
Nazywam się Iza.
Miło mi.
Miło mi.
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09 Andrzej! Co robisz w Nowym Jorku?
Mieszkam tu teraz.
Czy znasz moją żonę, Julię?
Nie, nie znam. Nazywam się Andrzej.
Miło mi.
Miło mi.

10 Czy to jej chłopak?
Tak. Myślę, że w przyszłym roku wezmą ślub.
Czy myślisz, że to jest jego żona?
Nie. On nie ma żony. To jest jego dziewczyna.

11 Matematyka jest dla nich ciekawa.
Historia jest dla nich nudna.
Jej książka jest bardzo ciekawa.
Jego książka jest nudna.

12 To muzeum jest dla niej bardzo nudne.
Nauki ścisłe są dla niego bardzo ciekawe.
Książki są dla niego ciekawe, a telewizja nudna.
Mecz jest ciekawy dla chłopaków, ale nudny 
dla ich dziewczyn.

13 Ta książka jest ciekawa.
Ten film jest nudny.
Ta książka jest nudna.
Ten film jest ciekawy.

14 Czy znasz Piotrka?
Tak, znam Piotrka. To jeden z moich uczniów.
Kiedy go poznałaś?
Poznałam go trzy miesiące temu.

15 Jak poznaliście się z Danielem?
Studiowaliśmy na tej samej uczelni.
A ty kiedy poznałaś Daniela?
Poznałam go dwa lata temu.

16 Kiedy poznaliście się z tatą?
Poznaliśmy się, kiedy on odwiedzał Rzym, a ja 
tam pracowałam.

Gdzie się poznaliście?
Poznaliśmy się w kawiarni, w której 
pracowałam.

17 Ona zaczęła uczyć sztuki dwadzieścia pięć lat 
temu.

Ona uczy sztuki od dwudziestu pięciu lat.
Poznałam go pięćdziesiąt lat temu.
Znamy się od pięćdziesięciu lat.

18 Czy twoja dziewczyna przeczytała tę książkę?
Tak, już ją przeczytała.
Czy twój chłopak naprawił zmywarkę?
Nie, nie naprawił.
Ile książek przeczytałeś w tym roku?
Przeczytałem dziesięć książek, a dwie były 
bardzo ciekawe.

19 W tym tygodniu posprzątałem swój pokój już 
dwa razy!

Moi rodzice napisali do mnie już cztery listy w 
tym miesiącu.

Ćwiczyłam już dzisiaj na fortepianie.
Nie, dziękuję. Już dzisiaj jadłam obiad.

20 Pływanie tu jest niebezpieczne.
Jazda na nartach nie jest tu niebezpieczna.
Każde miejsce jest dobre do ćwiczenia.
Taniec jest ciekawszy niż gra w golfa.

21 Picie wody jest bardzo ważne na pustyni.
Branie lekarstwa jest ważne.
Mycie rąk przed gotowaniem jest ważne.
Przyjeżdżanie na lotnisko wcześnie jest ważne.

22 Dlaczego nauka jest ważna?
Bo będziesz mógł studiować na dobrej uczelni.
Dlaczego mycie zębów jest ważne?
Bo twoje zęby będą czyściejsze i bielsze.
Czy te papiery są ważne?
Nie, nie są ważne.

23 Myślę, że matematyka jest ciekawa i ważna.
Wiem, że ćwiczenie jest ważne, ale myślę, że 
jest nudne.

Wiem, że jedzenie warzyw jest ważne, ale ja ich 
nie lubię.

Myślę, że nauka polskiego jest ważna i ciekawa.
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24 To jest niewłaściwy kolor.
To jest właściwy kolor.
To jest niewłaściwy numer telefonu.
To jest właściwy numer telefonu.

25 To są nieodpowiednie ubrania do jazdy na 
nartach.

To są odpowiednie ubrania do pływania.
To jest nieodpowiednia piłka do gry w golfa.
To jest odpowiednia piłka do gry w piłkę 
nożną.

Ten stół jest nieodpowiedniej wielkości dla 
tego mężczyzny.

Ten stół jest odpowiedniej wielkości dla tej 
dziewczynki.

26 Myślę, że jesteśmy w niewłaściwym budynku.
To jest właściwy budynek. Powinniśmy iść tam.
To jest odpowiedni płaszcz na tę pogodę.
Ale to jest nieodpowiedni kapelusz na tę 
pogodę.

27 Mamy zarezerwowane miejsce na dziś wieczór 
w tej nowej restauracji.

Myślę, że to jest niewłaściwa restauracja.
To jest właściwa restauracja.
Te talerze są nieodpowiednie.
Czy te talerze są odpowiednie?
Tak, dziękuję.

28 Jeśli wystarczy mi pieniędzy, to kupię to.
Jeśli będzie słonecznie, to pójdę pływać w 
oceanie.

Jeśli on złapie piłkę, to jego drużyna wygra 
mecz.

29 Dlaczego ćwiczenie jest ważne?
Jeśli będziesz ćwiczyła, to będziesz dobrze 
grała.

Dlaczego nauka polskiego jest ważna?
Jeśli będziesz się uczył polskiego, to będziesz 
mógł rozmawiać po polsku.

30 Jeśli to będzie dziesięć, to wygram.
Przegrałem, bo było siedem.
Jeśli będzie padał śnieg, to pojedziemy na 
narty.

Będziemy jeździli na nartach, bo padał śnieg.
Jeśli posprzątacie swój pokój, to pobawię się z 
wami.

Pobawimy się, bo posprzątaliście swój pokój.

31 Ona ma trochę pieniędzy.
On nie ma żadnych pieniędzy.
Moja dziewczyna ma dużo włosów.
Mój chłopak nie ma żadnych włosów.

32 On nie kupił w tym roku żadnych nowych 
ubrań.

Nie czytałem dzisiaj żadnych książek.
Nie wygraliśmy żadnego meczu tej jesieni.

33 Czy zjadłeś warzywa?
Nie, nie zjadłem żadnych warzyw.
Zjedz wszystkie warzywa.
Czy poznałeś moich kolegów?
Nie, nie znam żadnego z nich.
To są moi koledzy: Ania, Kasia, Antek i 
Mateusz.

34 Nie mogę znaleźć swoich butów.
Jeśli posprzątasz swój pokój, to 
prawdopodobnie je znajdziesz.

Czy wie pani, gdzie jest ten sławny posąg?
Jeśli pójdzie pani do centrum, to znajdzie go 
pani.

35 Jak poznałeś mamę?
Odwiedzałem Chiny, a ona tam mieszkała.
Czy nauka chińskiego była ciekawa?
Tak. Twoja mama pomogła mi się uczyć.
Czy chiński język jest ważny?
Tak. Jeśli będziesz znał chiński, będziesz mógł 
rozmawiać z wieloma ludźmi.
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01 On mieszka w lesie równikowym.
Oni są na wakacjach w lesie równikowym.
Ten mężczyzna mieszka na pustyni.
Ta rodzina jest na wakacjach na pustyni.

02 Czy twoja rodzina jedzie w tym roku na 
wakacje?

Tak. Jedziemy nad ocean do Meksyku.
Dobrze mówisz po polsku. Mieszkasz tu?
Nie, jestem tu na wakacjach.

03 Oni mają dolary, a ja mam tylko jeny.
Ona je sałatkę i kanapkę, a ja jem tylko sałatkę.
On ma nóż i widelec, a ja mam tylko widelec.
On ma cztery książki, a ja mam tylko trzy.

04 Mam tylko jeden but.
Potrzebuję tylko łyżki.
Czy przyniosłyśmy tylko jeden ręcznik?

05 Ja lubię różne warzywa, ale mój brat lubi tylko 
marchew.

Mój tata zawsze nosi zegarek, ale moja mama 
nosi zegarek tylko, kiedy ćwiczy.

Kiedy moja rodzina jedzie na wakacje, nigdy 
nie jeździmy w góry. Jeździmy tylko nad 
ocean.

06 Czy sprzedaje pan warzywa?
Nie. Sprzedaję tylko owoce.
Czy sprzedaje pani owoce?
Nie. Sprzedaję tylko warzywa.

07 Dolary to rodzaj waluty.
Euro to rodzaj waluty.
Jeny to rodzaj waluty.

08 Mam tylko euro. W Japonii będę musiał 
wymienić je na jeny.

Może pan wymienić euro na lotnisku.
Potrzebuję funtów, ale mam tylko dolary.
Może pani wymienić walutę w tamtym banku.
Gdzie mogę wymienić walutę?
Może ją pani wymienić na stacji kolejowej.

09 Czy mogę tu wymienić euro na dolary?
Tak, może pan wymienić euro na dolary.
Czy mogę tu wymienić jeny na złote?
Tak, może pan wymienić jeny na złote.

10 Czy może pan mnie nauczyć, jak wymienić euro 
na dolary?

Tak. Najpierw idź do tamtego mężczyzny.
Następnie daj mu pięć euro.
Potem on da ci dolary.
Wymieniłem pięć euro na siedem dolarów!
Teraz możemy iść na obiad.

11 plecak
plecak
plecak
teczka
teczka
bankomat

12 plecak
teczka
bankomat
waluta

13 Przepraszam, czy jest tu niedaleko bankomat?
Tak, jest obok banku na następnej ulicy.
Przepraszam, czy jest tu niedaleko bankomat?
Nie, nie ma.

14 Mężczyzna niesie teczkę.
Uczennice niosą swoje plecaki.
Kobiety niosą drewno.
Mężczyzna niesie swojego syna.

15 Czy może pan ponieść moją teczkę?
Przepraszam, ale nie mogę jej ponieść.
Możesz to ponieść? Mój plecak jest pełen.
Tak, mogę to ponieść.

16 Plecak jest pusty.
Ona wkłada swoje książki do plecaka.
Teczka jest pełna.
On wyjmuje długopis ze swojej teczki.
Wkładam kartę do bankomatu.
Wyjmuję pieniądze z bankomatu.
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17 On wyjmuje naczynia z pudełka.
On wyjął koszulę z pudełka.
Już włożyłem swoje zabawki do pudełka.

18 Nie noś tak jajek.
Noś je tak.
Nie noś tak plecaka.
Noś go tak.

19 Nie powinno się tak jeździć.
Tak się powinno jeździć.
Nie powinno się tak naprawiać roweru.
Tak się powinno naprawiać rower.

20 Nie powinno się tak pakować pudełka.
Tak się powinno czyścić teczkę.
Nie powinno się tak czytać książki.
Tak się powinno myć podłogę.

21 W lodówce nie ma miejsca.
Jego walizka jest pusta. Jest w niej dużo miejsca.
Nie ma już więcej miejsca w pudełku.
W autobusie jest wystarczająco miejsca dla 
rodziny.

22 Czy w twoim plecaku jest wystarczająco miejsca 
na mój słownik?

Nie, nie ma. Będziesz musiała go nieść.
Czy w twojej walizce jest wystarczająco miejsca 
na moje buty?

Tak. Włóż je.

23 Czy masz miejsce w swoim plecaku?
Tak, ale mam tylko trochę miejsca.
Czy chcesz iść na zakupy?
Tak, ale mam tylko trochę pieniędzy. Muszę 
znaleźć bankomat.

Mogę zjeść trochę czekolady?
Tak, ale tylko trochę.

24 Czy chciałby pan więcej ciasta?
Tak, chciałbym trochę więcej ciasta.
Czy chciałaby pani więcej wody?
Tak, ale chciałabym tylko trochę więcej.

25 Przepraszam, czy mówi pan po angielsku?
Tak, ale mówię po angielsku tylko trochę.
Czy mówi pan po chińsku?
Tak, ale mówię po chińsku tylko trochę.

26 Ile kosztuje ta teczka?
Sto dolarów, ale jest na wyprzedaży. Dzisiaj 
kosztuje tylko osiemdziesiąt dolarów.

Czy te dżinsy są na wyprzedaży?
Nie, te dżinsy nie są na wyprzedaży. Kosztują 
osiemdziesiąt euro.

27 Czy te okulary przeciwsłoneczne są na 
wyprzedaży?

Tak. Kosztowały osiemset jenów, ale teraz 
kosztują tylko pięćset jenów.

Czy ta koszula jest na wyprzedaży?
Nie, ta koszula nie jest na wyprzedaży.

28 Ona jest głodna.
Gdyby zjadła kanapkę, to nie byłaby głodna.
Nudno jest tu siedzieć.
Gdybym miała książkę, to byłoby ciekawiej.

29 One mają parasole. Nie są mokre.
Gdyby oni mieli parasole, nie byliby mokrzy.
Mam miejsce w plecaku. Poniosę twój aparat 
fotograficzny.

Gdybym miała miejsce w plecaku, poniosłabym 
twój aparat fotograficzny.

30 Gdybym zjadł kanapkę, nie byłbym głodny.
Gdyby niedaleko był bankomat, miałabym 
gotówkę.

Gdyby padało więcej deszczu, rośliny w moim 
ogrodzie rosłyby lepiej.

31 Gdyby miał samochód, nie musiałby iść pieszo.
Gdybyśmy mieli bilety, moglibyśmy pójść na 
mecz.

Gdyby miała więcej pieniędzy, kupiłaby mężowi 
zegarek.

Gdybym miał więcej miejsca w walizce, 
włożyłbym do niej twoją sukienkę.
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32 Kiedy ktoś ci coś daje, grzecznie jest 
powiedzieć „dziękuję”.

Niegrzecznie jest mówić z pełnymi ustami.
Niegrzecznie jest rozmawiać przez telefon w 
bibliotece.

33 Grzecznie jest przynieść coś na ślub.
Grzecznie jest otwierać drzwi innym ludziom.
Grzecznie jest przynieść kwiaty, kiedy odwiedza 
się kogoś w szpitalu.

Niegrzecznie jest rozmawiać w kinie.

34 Chcę coś kupić, kiedy jesteśmy na wakacjach.
To jest za drogie, ale kupię to, jeśli jest na 
wyprzedaży.

Przepraszam, czy to jest na wyprzedaży?
Nie wiem. Zapytam kierownika.
Tak, to jest na wyprzedaży.
Chciałbym to kupić.

35 To jest bardzo duże. Nie wystarczy miejsca w 
plecaku.

Gdybym miał większy plecak, mógłbym to 
włożyć.

Powinienem kupić większy plecak.
Nie. Możesz to włożyć do mojej walizki. Jest w 
niej dużo miejsca.

Czy wystarczy miejsca?
Tak, wystarczy!

3.3 Lekcja główna

01 Dzieci są wesołe, bo jedzą pizzę.
Ciasto jest na kuchence.
Mężczyzna robi pizzę.
Ciasta mojej mamy są bardzo smaczne!

02 jedna trzecia ciasta
pół ciasta
całe ciasto
półtora ciasta

03 To jest pół pizzy.
To jest jedna trzecia pizzy.
To jest jedna czwarta pizzy.
To jest cała pizza.
To jest półtorej pizzy.

04 Oni będą kroili tort.
Ona kroi warzywa.
Mężczyzna pokroił pizzę.
To przecina papier.
Chłopiec przecina gazetę.

05 Mężczyzna pokroił pomarańczę na pół.
Kelnerka pokroiła limonkę na ćwiartki.
Chłopiec pokroił ciasto na trzy części.

06 Ona wypiła już jedną trzecią mleka.
Ktoś zjadł pół ciasta!
Nauczyciel przeciął papier na pół.
Moja babcia pokroiła jabłko na ćwiartki.

07 Jego dziewczyna je połowę pomarańczy.
Ona daje swojemu chłopakowi drugą połowę.
Ja bawię się tą piłką.
Mój kolega bawi się drugą piłką.

08 Czy chcesz pokroić tę pizzę?
Nie, chcę pokroić tę drugą.
Czy chcesz włożyć swoje zabawki do tego 
pudełka?

Tak, chcę je włożyć do tego pudełka.

09 To jest kawałek pizzy.
To jest cała pizza.
To jest kawałek ciasta.
To jest całe ciasto.
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10 Mężczyzna je kromkę chleba.
Kobieta trzyma cały tort.
Chłopiec je kawałek sera.
Dziewczynka trzyma całe ciasto.

11 Piłka jest okrągła.
Ten dom jest kwadratowy.
Ten kawałek sera jest kwadratowy.
Zegar jest okrągły.
Ten owoc jest okrągły.
Ta kromka chleba jest kwadratowa.

12 Jakiego zegarka pani potrzebuje?
Chcę podobny zegarek, ale okrągły.
Który obraz jest pani?
Ten kwadratowy jest mój.

13 Ten talerz jest okrągły.
Ten talerz jest kwadratowy.
Ten ser jest okrągły.
Ten ser jest kwadratowy.
Ten stół jest okrągły.
Ten stół jest kwadratowy.

14 Ta osoba waży sześćdziesiąt pięć kilogramów.
Pani dziecko waży trzy kilogramy.
Pana walizka waży dziesięć kilogramów.
Ten pies waży cztery kilogramy.

15 Kawałek ciasta waży mniej niż kawałek sera.
Marchew waży więcej niż fasola.
Jeden kawałek tortu waży więcej niż drugi.
Jedna cytryna waży tyle samo, co druga.

16 Ten tort kosztuje tyle samo, co to ciasto.
Ten kurczak kosztuje więcej niż ta pizza.
Sałatki kosztują mniej niż kanapki.

17 Ile chcesz mleka?
Chcę tyle mleka, ile ty masz.
Ile chcesz kawałków pizzy?
Chcę dwa kawałki pizzy.

18 Chciałabym trochę sera.
Ile?
Poproszę pół kilograma.
Chciałabym trochę tamtej ryby.
Ile?
Poproszę kilogram.

19 Mężczyzna mierzy kanapę.
Kobieta mierzy blat.
Kobieta liczy kwiaty.
Dziewczynka liczy jabłka.

20 Czy liczyłaś swoje książki?
Tak, liczyłam. Mam czterysta dwie książki.
Dlaczego mierzysz ścianę?
Bo chcę postawić stół obok tej ściany.
Co robisz?
Liczę owce.

21 Mam półtora metra wzrostu.
Ten budynek ma dwadzieścia metrów 
wysokości.

Ta ściana ma cztery metry długości.
Ta ulica ma dwa kilometry długości.

22 Ile ta ulica ma szerokości?
Ma dwadzieścia metrów szerokości.
Ile to drzewo ma wysokości?
Ma dziesięć metrów wysokości.
Jak duży jest ten dywan?
Ma trzy metry długości i dwa metry szerokości.
Ile masz wzrostu?
Mam metr osiemdziesiąt wzrostu.

23 Ile ważą te ziemniaki?
Te ziemniaki ważą pięć kilogramów.
Jak duży jest nasz stół?
Nasz stół ma metr długości i sześćdziesiąt 
centymetrów szerokości.

24 Ile ten budynek ma wysokości?
Ten budynek ma sto metrów wysokości.
Ile to drzewo ma wysokości?
To drzewo ma piętnaście metrów wysokości.
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25 Ile będą kosztowały bilety?
Myślę, że będą kosztowały przynajmniej 
dziesięć dolarów.

Ile kosztowały bilety?
Kosztowały dwanaście dolarów.

26 Ile jest pomarańczy na tym drzewie?
Nie wiem, ale myślę, że przynajmniej 
pięćdziesiąt.

Ile potrzebujemy talerzy?
Potrzebujemy przynajmniej dziesięć talerzy.
Jest gorąco. Myślę, że jest przynajmniej 
trzydzieści stopni.

Tak, jest trzydzieści jeden stopni.

27 Ile ta ściana ma szerokości?
Ma przynajmniej cztery metry szerokości.
Czy myślisz, że mój syn waży piętnaście 
kilogramów?

Nie. Myślę, że waży przynajmniej dwadzieścia 
kilogramów.

28 Długopis ma prawie dziewięć centymetrów 
długości.

Sukienka kosztuje prawie dziewięćdziesiąt 
dolarów.

Jabłko waży prawie tyle samo, co pomarańcza.
Dziewczynka ma prawie tyle samo wzrostu, co 
jej brat.

29 Ile mam wzrostu?
Masz prawie metr wzrostu!
Ile wieloryb ma długości?
Ma prawie trzydzieści metrów długości.

30 Jestem prawie tak wysoki, że mogę jeździć na 
rowerze.

Ziemniaki ważą prawie cztery kilogramy.
Soku wystarczy prawie dla wszystkich.

31 Czy możesz zmierzyć podłogę?
Ma pięć metrów długości i cztery metry 
szerokości.

Czy możesz zmierzyć ścianę?
Ma trzy metry wysokości i cztery i pół metra 
szerokości.

32 Zmierz mnie, proszę.
Stań tu.
Ile mam wzrostu?
Masz sto centymetrów wzrostu.

33 Ile ja ważę?
Ważysz przynajmniej trzydzieści kilogramów.
Czy możesz mnie zważyć?
Ważysz prawie trzydzieści pięć kilogramów!
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01 śrubokręt
klucz
szczypce
młotek

02 Oni używają młotków.
Ona używa śrubokrętu.
Ja używam klucza.
On używa szczypców.

03 Mężczyzna używa noża, a nie łyżki.
Kobieta używa młotka, a nie szczypców.
Dziewczynka używa szczotki, a nie szczoteczki 
do zębów.

Chłopiec używa śrubokrętu, a nie klucza.

04 Używam śrubokrętu, żeby naprawić swoje 
okulary.

On używa klucza, żeby naprawić umywalkę.
Używam młotka, żeby naprawić kanapę.
Ona używa szczypców, żeby naprawić swoją 
biżuterię.

05 Potrzebujesz szczypców czy śrubokrętu?
Poproszę szczypce.
Potrzebujesz klucza czy młotka?
Poproszę młotek.

06 latarka
latarka
latarka
kartka papieru
kartka papieru
nożyczki

07 ołówek
ołówek
ołówek
taśma klejąca
taśma klejąca
nożyczki

08 Trzymam kartkę papieru.
On używa nożyczek, żeby przeciąć gazetę.
Użyłem taśmy klejącej, żeby naprawić swoje 
okulary.

Piszę swoje imię ołówkiem.
Lekarz używa latarki.
Chłopcy używają latarki do czytania.

09 Ta waga jest w sklepie spożywczym.
Ta waga jest w mojej łazience.
Uczennica używa linijki, żeby zmierzyć kartkę 
papieru.

Moja mama używa linijki, żeby zmierzyć okno.
Ten termometr jest na dworze.
Chłopiec ma w ustach termometr.

10 Nauczycielka wycięła rękę z kartki papieru.
Dziewczynka stoi na wadze.
Chłopiec ma ołówek i kartkę papieru.
Lekarka trzyma termometr.
Oni używają nożyczek i taśmy klejącej, żeby 
naprawić mapę.

On używa linijki, żeby zmierzyć drzwi.

11 Proszę wejść na wagę.
Ile ważę?
Waży pani pięćdziesiąt pięć kilogramów.

12 Ile to okno ma szerokości?
Użyłam linijki, żeby je zmierzyć - ma 
dziewięćdziesiąt centymetrów.

Co robisz na dworze?
Patrzę na termometr.

13 młotek
gwóźdź
śrubokręt
śrubka

14 Ona kupuje trochę śrubek.
On szuka gwoździa.
On ma dużo gwoździ, ale potrzebuje młotka.
Mam śrubkę, ale potrzebuję śrubokrętu.
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15 Czy możesz mi pomóc to zbudować?
Tak, mogę.
Najpierw zmierz to linijką.
Potem użyj młotka i gwoździ.
Następnie użyj śrubokrętu i śrubek.
To będzie dom dla ptaków!

16 Ta ryba jest zamrożona.
Ta pomarańcza jest świeża.
Ta pizza jest zamrożona.
Te limonki są świeże.

17 Czy ma pan świeże ryby?
Nie. Mamy tylko zamrożone ryby.
Czy ma pan świeże warzywa?
Tak, są tu.

18 On kroi pomidora.
Ona waży banany na wadze.
On kładzie świeże pomidory na pizzy.
To zwierzę lubi banany.

19 Banan jest zgniły.
Pomidor jest niedojrzały.
Jabłka są dojrzałe.

20 Nie jedz tego! Te owoce są zgniłe.
Niedługo będziemy je jedli, ale teraz są 
niedojrzałe.

Jeśli zaczeka pan jeden dzień, banany będą 
dojrzałe.

To są świeże pomidory z ogrodu.

21 Pomidory są niedojrzałe.
Pomidory są dojrzałe.
Pomidory są zgniłe.
Banan jest niedojrzały.
Banan jest dojrzały.
Banan jest zgniły.

22 Uwaga! Kawa jest bardzo gorąca.
Lubię gorącą zupę.
Lubię zimnego kurczaka.
Ta woda jest bardzo zimna.

23 Sok jest zimny.
Herbata jest gorąca.
To mięso jest zamrożone.
Pomarańcza jest zgniła.
Te pomidory są świeże.
Banan jest dojrzały.

24 Ona dodaje pieprz do zupy.
Ona dodaje mleko do kawy.
Słodzę herbatę.
On soli ziemniaki.
On piecze chleb.
Ja piekę ciasto.

25 Upiekłam tort na twoje urodziny.
Już dodałam mąkę!
Posól zupę.
Ona słodzi kawę.
Pieczemy ciasto.

26 Ciasto piecze się w piekarniku.
Mężczyzna wkłada pizzę do piekarnika.
Dziewczynka wkłada ciasto do piekarnika.
Pizza piecze się w piekarniku.

27 Pieczemy chleb.
Ona słodzi gorącą herbatę.
On piecze pizzę w piekarniku.

28 makaron
makaron
makaron
mąka
mąka
pomidor

29 Kobieta waży trzysta gramów mąki.
Chłopiec dodaje czterysta mililitrów wody.
Mężczyzna waży sześćset gramów makaronu.
Dziewczynka dodaje dziewięćset mililitrów 
mleka.

30 Dodaj czterysta gramów cukru.
Dodaj dwieście pięćdziesiąt mililitrów zimnego 
mleka.

Dodaj pięć gramów soli.
Dodaj sto dwadzieścia mililitrów wody.
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31 On wybiera niebieski krawat.
Ona wybiera makaron na obiad.
Ja wybieram sandały na plażę.
On wybiera rower do wypożyczenia.

32 Ona wybrała najmniejsze pudełko na swoje 
książki.

Oni wybierają film na ten wieczór.
On wybiera garnitur na swój ślub.
Ona wybrała makaron na obiad.

33 Gotuję makaron.
Wybieramy muzykę.
Oni jedzą makaron na obiad.
Wybieram czerwone buty.

34 Możesz mnie nauczyć, jak upiec tort?
Tak. Najpierw zważ czterysta gramów mąki i 
trzysta gramów cukru.

Potem dodaj sto dwadzieścia mililitrów mleka i 
dwa jajka.

Następnie dodaj sto pięćdziesiąt gramów masła 
i jeden gram soli.

Na koniec piecz tort przez godzinę 
w piekarniku w temperaturze stu 
osiemdziesięciu stopni.

Ten tort jest smaczny!

3.5 Kamień milowy

01 Dzień dobry!
Dzień dobry!

02 Co u pani słychać?
Dziękuję, wszystko dobrze.

03 Czy zna pani mojego syna, Marka?
Tak, znam pani syna. Co u ciebie słychać, 
Marku?

04 Dobrze mówisz po polsku. Uczyłeś się?
Tak, uczyliśmy się.

05 Mamy piękną jesień. Mam nadzieję, że będzie 
wam się tu podobało!

Dziękujemy!

06 Myślę, że ten dom jest ciekawy.
Ja nie. Myślę, że ten dom jest nudny.

07 Gdzie go znalazłeś?
W moim pokoju.

08 Jak myślisz, do czego jest ten klucz?
Nie wiem. Powinniśmy poszukać.

09 Czy to są właściwe drzwi?
Nie, to nie są właściwe drzwi.

10 Czy coś jest w tym pudełku?
Nie, w tym pudełku nie ma nic.

11 Czy wystarczy tam dla nas miejsca?
Tak, wystarczy.

12 Czy masz latarkę?
Tak, mam latarkę.

13 Czy ten owad jest niebezpieczny?
Nie, ten owad nie jest niebezpieczny.

14 Czy ten klucz pasuje?
Tak, pasuje!
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01 Indie są w Azji.
Ta kobieta to Hinduska.
Meksyk jest w Ameryce Północnej.
Ten mężczyzna to Meksykanin.
Japonia jest w Azji.
Ta dziewczynka to Japonka.

02 amerykański kapelusz
włoski makaron
niemiecki samochód
meksykańska biżuteria

03 rosyjskie zabawki
egipski posąg
indyjskie ubrania
amerykański samochód

04 On gotuje niemieckie danie.
Kupiłam włoskie danie.
Na stole są egipskie dania.
Oni będą jedli meksykańskie dania.

05 francuski deser
chińskie obrazy
japońska góra
rosyjskie danie

06 amerykańska restauracja
indyjska świątynia
japońska restauracja
rosyjska książka
egipskie ubrania
chińskie ubrania

07 Co przyniosłaś na przyjęcie?
Przyniosłam francuskie danie.
Co przyniosłeś?
Przyniosłem chińskie danie.

08 Przyniosłaś francuskie danie?
Tak, przyniosłam francuskie danie.
Przyniosłeś chińskie danie?
Tak, przyniosłem chińskie danie.

09 Jakie lubisz dania?
Lubię dania włoskie i niemieckie.
Niemieckie dania są smaczne, ale bardziej lubię 
włoskie.

Możemy iść na obiad do tej włoskiej 
restauracji.

10 żołnierze
żołnierze
żołnierze
królowa
królowa
król

11 Żołnierz wita królową.
Ona jest królową Wielkiej Brytanii.
Tu siada król.
To nosi król.
Tu mieszkał francuski król.
Żołnierz pisze list do swojej rodziny.

12 On był żołnierzem czterdzieści lat temu.
Ci żołnierze wchodzą po ścianie.
Ci żołnierze biegną.
Żołnierz rozmawia z dzieckiem.

13 To jest posąg chińskiego żołnierza.
To jest posąg egipskiego króla.
To jest obraz, który przedstawia żołnierza.
To jest obraz, który przedstawia królową.

14 Dorośli głosują.
Ktoś głosuje.
Uczniowie głosują.
Nikt nie głosuje.

15 Oni czekają w kolejce do głosowania.
On głosuje.
Ona głosowała.

16 Dzisiaj są wybory. Ludzie głosują.
Najwięcej ludzi głosowało na niego. Myślę, że 
on wygra wybory.

Wybory się skończyły. Wszyscy skończyli 
głosować.
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17 Wybory były wczoraj.
On przegrał wybory.
On wygrał wybory.

18 W zeszłym miesiącu on wygrał wybory.
Teraz jest prezydentem.
W przyszłym miesiącu odwiedzi Europę.
Tam spotka się z premierem Wielkiej Brytanii.

19 Premier Indii rozmawia z żołnierzem.
Tu mieszka amerykański prezydent.
Premier Wielkiej Brytanii przyjeżdża do 
Niemiec.

Meksykański prezydent odpowiada na pytania.

20 Amerykańska flaga jest przed budynkiem.
Stary człowiek niesie meksykańską flagę.
Wszyscy trzymają niemieckie flagi.
W tym budynku jest dużo flag.

21 Meksykanki tańczą.
Niemcy oglądają mecz.
Rosjanie głosują na prezydenta.
Amerykanie trzymają flagi.
Włosi grają w piłkę nożną.
On chce, żeby Francuzi wygrali mecz.

22 Dokąd idziesz?
Idę głosować.
Na kogo będziesz głosować?
Będę głosować na prezydenta.

23 Indyjski premier spotyka się z amerykańskim 
prezydentem.

Chciałbym być prezydentem.
Rosyjski premier odwiedza szkołę.

24 Jak długo ludzie już głosują?
Głosują od siedmiu godzin.
Czy myślisz, że wygra Malkiewicz?
Tak, myślę, że wygra Malkiewicz. Głosowałam 
na niego.

25 Oni wysyłają do siebie e-maile przez internet.
Ona rezerwuje pokój w hotelu przez internet.
On kupuje coś przez internet.
Czytam czasopismo o Indiach.
Oni czytają czasopismo.
Ona kupuje czasopismo.

26 Co oglądasz?
Oglądam wiadomości.
Co mówią dzisiaj w wiadomościach?
Mówili o wyborach, a teraz mówią o pogodzie.
Czy mówili, kto wygrał mecz piłki nożnej?
Nie, ale wkrótce powiedzą.

27 Ona czyta wiadomości w czasopiśmie.
Ja czytam wiadomości w internecie.
Dziś w gazecie są ważne wiadomości!

28 Czy są wiadomości o wyborach?
Wielu ludzi czeka w kolejkach do głosowania.
Czy są wiadomości o meczu?
Brazylijczycy wygrali.

29 Mężczyźni oglądają mecz w telewizji.
Kobieta ogląda wiadomości w telewizji.
Dzieci oglądają ciekawy film w telewizji.

30 My słuchamy wiadomości przez radio.
Oni oglądają wiadomości w telewizji.
Ja czytam wiadomości w internecie.
Ona czyta wiadomości w czasopiśmie.

31 Czy czytałeś wiadomości o australijskich 
wyborach?

Nie, co się stało?
Wygrał John Smith.
Czy czytałaś wiadomości o królowej?
Nie, co się stało?
Odwiedza Indie.

32 Kto jest w telewizji?
W telewizji jest premier.
Co jest w telewizji?
W telewizji jest mecz.
Co jest w telewizji?
W telewizji są wiadomości o pogodzie.
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33 Co było dzisiaj w wiadomościach?
Król się ożenił.
Co było dzisiaj w wiadomościach?
Królowa odwiedziła szpital.
Co było dzisiaj w wiadomościach?
Prezydent Francji spotkał się z królem 
Hiszpanii.

4.2 Lekcja główna

01 Ten znak jest w różnych językach.
Ta książka jest w dwóch językach.
To jest starożytny język.

02 Ile znasz języków?
Znam trzy języki: angielski, hiszpański i polski.
Po jakiemu on mówi?
On mówi po chińsku.

03 Nie zrozumiałam, co on powiedział. Po jakiemu 
on mówi?

On mówi po hiszpańsku.
Czy rozumiesz, co on mówi?
Rozumiem tylko trochę.

04 Jak to się nazywa po polsku?
Po polsku to się nazywa stół.
Jak to się nazywa po polsku?
Po polsku to się nazywa żaba.

05 Jak to się nazywa po polsku?
Po polsku to się nazywa skarpetka.
Jak to się nazywa po polsku?
Po polsku to się nazywa łyżka.
Jak to się nazywa po polsku?
Po polsku to się nazywa książka.

06 Ci mężczyźni pracują w tej samej firmie.
Te kobiety pracują w różnych firmach.
Numer telefonu tej firmy to 555-12-34.

07 Nasza firma kupiła ten budynek.
W firmie jest przyjęcie.
Mamy dobre wiadomości o tej firmie.

08 W jakiej firmie pracujesz?
Pracuję w firmie, która nazywa się Wheeler and 
Sons.

Jak długo tam pracujesz?
Pracuję w tej firmie od dwunastu lat.

09 Oni chcą być biznesmenami.
Jego matka jest biznesmenką.
Jej ojciec jest biznesmenem.
Jego żona jest biznesmenką.
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4.2 Ciąg dalszy

10 Egipski biznesmen pije herbatę.
Chińscy biznesmeni i biznesmenki rozmawiają 
przez telefon.

Francuska biznesmenka ma laptop.
Amerykańskie biznesmenki spotykają się w 
biurze.

11 Jestem biznesmenem. Jestem także ojcem.
Ten mężczyzna jest muzykiem. Jest także 
nauczycielem.

Ona jest biznesmenką. Jest także matką.

12 To jest kraj. Jest to także kontynent.
Jestem matką. Jestem także córką.
Ten mężczyzna ćwiczy. On także ogląda 
telewizję.

13 Dobrze grasz na gitarze. Czy grasz także na 
innych instrumentach?

Tak, gram także na fortepianie.
Mówi pani po angielsku i po rosyjsku. Czy zna 
pani także inne języki?

Tak, mówię także po hiszpańsku.

14 Masz psa?
Tak, mam psa. Mam także kota.
Co musisz zrobić przed obiadem?
Muszę ugotować makaron. Muszę także zrobić 
sałatkę.

15 Kiedy zostało zrobione to zdjęcie?
To zdjęcie zostało zrobione zeszłej zimy.
Kto zrobił to zdjęcie?
Zrobił je mój brat.

16 Moja matka robi ciasto.
To ciasto zostało zrobione dziś rano.
Ci ludzie budują dom.
Ten dom został zbudowany w zeszłym roku.

17 Gdzie mówi się po hiszpańsku?
Po hiszpańsku mówi się w Hiszpanii, w Meksyku 
i w dużej części Ameryki Południowej.

Kiedy został zbudowany ten meczet?
Ten meczet został zbudowany w 1287 roku.

18 Kiedy została napisana ta książka?
Została napisana w 1998 roku.
Kto ją napisał?
Napisała ją Marta Zalewska.

19 Antarktyda została odkryta w 1820 roku.
Ta świątynia została odkryta w Meksyku.
Te posągi zostały odkryte na wyspie.
To miasto zostało odkryte w Ameryce 
Południowej.

20 Te starożytne posągi zostały odkryte w 1974 
roku.

Ten tort został upieczony na nasz ślub.
Ta książka została napisana w 1985 roku.

21 To zdjęcie zostało zrobione w 1961 roku.
Ten kościół został zbudowany w 1250 roku.
Ten samochód został już sprzedany.

22 Ten posąg został zrobiony w starożytnym 
Rzymie.

Ta książka została napisana w 1920 roku.
Te narty zostały zwrócone dziś rano.

23 To zdjęcie zostało zrobione w 1923 roku.
Kto je zrobił?
Moja babcia zrobiła to zdjęcie.

24 Ci ludzie zgadzają się co do tego, na kogo będą 
głosować.

Ci ludzie nie zgadzają się co do tego, na kogo 
będą głosować.

Chłopak i dziewczyna zgadzają się co do tego, 
który film chcą kupić.

Brat i siostra nie zgadzają się co do tego, kto 
wygrał.

Oni nie zgadzają się co do tego, jakiego użyć 
koloru.

Mężczyźni zgadzają się ze sobą co do tego, 
który samochód jest najlepszy.

25 Myślę, że to jego najlepszy obraz.
Nie zgadzam się. Myślę, że to jest jego 
najlepszy obraz.

Myślę, że wygra nasza drużyna.
Nie zgadzam się. Myślę, że nasza drużyna 
wygra.
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26 Na kogo głosujesz?
Głosuję na Luizę Parker.
Dlaczego na nią głosujesz?
Zgadzam się z nią.

27 Głosowałem na Steve’a Dodda.
Ja na niego nie głosowałam.
Dlaczego?
Nie zgadzam się z tym, co powiedział w 
telewizji w zeszłym tygodniu.

28 Przyjęcie zaczyna się o siódmej trzydzieści.
Naprawdę? Myślałem, że zaczyna się o ósmej 
trzydzieści.

Spóźnimy się.
Wczoraj były jej urodziny.
Naprawdę? Myślałam, że są dzisiaj.
Muszę do niej zadzwonić.

29 Czy wiesz, że mówię po arabsku?
Naprawdę? Nie wiedziałem.
Tak. Kiedy byłem mały, mieszkałem w Egipcie.
To moja żona, Basia. Jest muzykiem.
Naprawdę? To bardzo ciekawe.
Ja także jestem muzykiem.

30 Wychodzę za mąż.
Naprawdę? Gratulacje!
Wygrałem!
Naprawdę? Gratulacje!
Nasze dziecko urodziło się wczoraj.
Naprawdę? Gratulacje!

31 Czy wiesz, że Kamień z Rosetty został odkryty w 
1799 roku?

Naprawdę? Nie wiedziałem.
Tak. Został odkryty w Egipcie przez 
francuskiego żołnierza, ale teraz jest w 
muzeum w Wielkiej Brytanii.

4.3 Lekcja główna

01 W metrze jest za dużo ludzi.
Jest za mało krzeseł dla wszystkich dzieci.
Mam za dużo książek.
Jest za mało komputerów dla dzieci.

02 W tym autobusie jest za dużo ludzi.
Tu jest za dużo ryb.
Na tej ulicy jest za dużo samochodów.

03 Nie możemy tu pływać. Jest za mało wody.
Nie możemy tu przejechać samochodem. Jest 
za dużo śniegu.

Zjadłem za dużo ciasta. Nie chcę grać w piłkę 
nożną.

Nie możemy jechać za daleko. Jest za mało 
benzyny.

04 Za mało zjadłem. Jestem głodny.
Nie, dziękuję. Już wystarczy.
Boli mnie brzuch, bo zjadłem za dużo deseru.

05 Tu jest za dużo samochodów. Nie mogę 
znaleźć swojego!

Oglądasz za dużo telewizji. Powinnaś czytać 
książki.

Ugotowałaś za dużo makaronu. Nie zjemy 
wszystkiego.

Mam za mało jajek, żeby zrobić ciasto. Mógłbyś 
pójść do sklepu spożywczego?

W tym pokoju jest za dużo ludzi.
Jest za mało szklanek.

06 Mogę ci zrobić zdjęcie?
Dobrze. Gdzie chcesz, żebym usiadł?
Czy chcesz iść do restauracji?
Dobrze. Spotkajmy się o dwudziestej.

07 To jest bardzo piękny obraz.
Ile kosztuje?
Kosztuje trzysta dolarów.
To za dużo. Czy nie sprzeda go pan za mniej?
Mogę go pani sprzedać za dwieście 
osiemdziesiąt dolarów.

Dobrze. Kupię go.
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4.3 Ciąg dalszy

08 Dzwonił twój chłopak. Prosił, żebyś do niego 
zadzwoniła dziś wieczorem.

Dobrze. Zadzwonię do niego.
Dzwoniła twoja siostra. Prosiła, żebyś do niej 
zadzwoniła o szesnastej.

Dobrze. Zadzwonię do niej.

09 Ona ma skrzypce.
Ona zapomniała swoich skrzypiec.
On ma czapkę.
On zapomniał swojej czapki.

10 Ona zapomniała parasola.
Ona zapomniała swojej książki.
Zapomniałaś skarpetki!
Zapomniałaś kanapki!

11 On zapomniał kluczy.
On pamiętał o kluczach.
Ona zapomniała swojej kawy.
Ona pamiętała o swojej kawie.

12 Pamiętasz adres Marii?
Nie, zapomniałam.
Pamiętasz jej numer telefonu?
Tak. 555-24-68.

13 Pamiętasz, kiedy tu mieszkaliśmy?
Nie, nie pamiętam. Byłam mała.
Nie pamiętam, gdzie to kupiliśmy.
Zapomniałaś? Kupiliśmy to w Niemczech.

14 Franek! Jestem Jurek. Pamiętasz mnie?
Tak, pamiętam cię! To moja żona, Kasia.
Miło mi. Franek i ja byliśmy kolegami w szkole.
Mówił mi o tobie. Miło mi.

15 Czy pamiętałaś dzisiaj o głosowaniu?
Nie, zapomniałam.
Nie zapomnij dzisiaj głosować!
Dobrze. Pójdę głosować po pracy.

16 Czego się uczysz w szkole?
Uczymy się o zwierzętach, które żyją w oceanie.
Czy to ciekawe?
Tak. Myślę, że wieloryby i rekiny są bardzo 
ciekawe.

17 Kobiety uczą się o obrazie.
Te dzieci uczą się o zwierzęciu.
Jego córka uczy się o Brazylii.

18 Jej babcia uczy się używać komputera.
Dziewczynka uczy się piec ciasto.
Dziecko uczy się chodzić.
Dziewczynka uczy się pływać.

19 Czego się uczysz w szkole?
Uczę się o Polsce.
Czy uczysz się mówić po polsku?
Tak, uczę się mówić po polsku.

20 Czy chciałbyś się nauczyć używać komputera?
Tak, chciałbym się nauczyć używać komputera.
Czy chciałabyś nauczyć się pływać?
Tak, chciałabym nauczyć się pływać.

21 Oglądamy wiadomości od dziewiątej rano.
Ćwiczę od trzeciej po południu.
Ona pisze do tego czasopisma od 1992 roku.
Oni mieszkają w tym domu od 1975 roku.

22 Jak długo ona jest królową?
Ona jest królową od 1952 roku.
Jak długo tu czekasz?
Czekam tu od dwunastej.

23 Mieszkam w Japonii od czasu, gdy byłam 
małym dzieckiem.

Moja żona i ja jesteśmy małżeństwem od 
trzydziestu pięciu lat.

Nie widziałam tego filmu od czasu, gdy byłam 
dzieckiem!

Urodziliśmy się w Indiach, ale mieszkamy w 
Wielkiej Brytanii od trzech lat.

24 Czy była pani kiedykolwiek w północnych 
Włoszech?

Nie, nie byłam nigdy w północnych Włoszech. 
A pan?

Tak, ale nie byłem tam od 1982 roku.

25 Oni uczą się o południowej Afryce.
Ona uczy ich o zachodniej Afryce.
Oni uczą się o wschodniej Afryce.
Ona uczy ich o północnej Afryce.
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26 Mieszkam w południowych Włoszech.
Odwiedzamy wschodnie Chiny.
Ona mieszka w zachodnich Stanach 
Zjednoczonych.

Te zwierzęta żyją w północnej Rosji.

27 Czy jadła pani kiedykolwiek indyjskie dania?
Nie, nigdy.
Czy jadł pan kiedykolwiek indyjskie dania?
Tak, jadłem. Były bardzo smaczne.

28 Czy był pan kiedykolwiek w Rosji?
Tak. Mieszkałem kiedyś w Moskwie.
Naprawdę? Ja mieszkałam niedaleko Moskwy!
Nigdy nie byłam w Rosji, ale chciałabym kiedyś 
tam pojechać.

29 Muszę znowu gotować obiad.
Muszę znowu myć podłogę.
Muszę znowu zmywać naczynia.

30 W zeszłym tygodniu mój rower był zepsuty.
Mój mąż użył klucza i szczypców, żeby go 
naprawić.

Dzisiaj mój rower znowu jest zepsuty.
Myślę, że kupię nowy rower.

31 Wygrałyście?
Tak, znowu wygrałyśmy!
Gdzie jest twoja książka?
Znowu jej zapomniałem.

32 Czy zrozumiałeś, co powiedziałem?
Nie. Możesz to powtórzyć?
Czy byłeś kiedykolwiek w Chinach?
Tak. Byłem w zeszłym roku i jadę znowu w 
przyszłym miesiącu.

33 Kiedy przylatujesz do Nowego Jorku?
Nie wiem. Mój samolot jest znowu opóźniony.
Czy trenowałeś dziś rano?
Tak, i będziemy znowu trenowali po południu. 
Jutro mamy mecz.

Chciałabyś znowu tym pojechać?
Tak!

34 Czy przyniosłeś książkę, Tomku?
Przepraszam, znowu zapomniałem!
Nie zapomnij przynieść jej jutro.
Dobrze, będę pamiętał.

35 Czy chciałabyś pójść ze mną w piątek do 
francuskiej restauracji?

Nie mogę, przepraszam. W piątek jem kolację z 
moją babcią.

Czy jesteś wolna w sobotę?
Tak, jestem wolna.
Chcesz iść do kina?
Dobrze. Spotkajmy się tu w sobotę o trzynastej.
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4.4 Lekcja główna

01 Nikt w biurze nie świętuje.
Kobiety świętują.
Biznesmeni świętują.
Chłopcy nie świętują.

02 Oni świętują, bo wygrali mecz.
Oni obchodzą jego urodziny.
Oni świętują, bo ukończyli studia.
Oni obchodzą czterdzieści lat małżeństwa.

03 Ona śpi podczas filmu, bo jest zmęczona.
Podczas meczu jedliśmy kanapki.
Oni robili zdjęcia podczas koncertu.
On czytał czasopismo podczas lotu.

04 W zeszłym roku pojechałem na miesiąc na 
wakacje do południowych Włoch.

Podczas tych wakacji odwiedziłem dużo 
kościołów i muzeów.

W zeszłym tygodniu pojechałam służbowo do 
Paryża.

Podczas czterech dni, kiedy tam byłam, 
poznałam wielu biznesmenów i biznesmenek.

05 Jest pan tu na wakacjach?
Nie, jestem tu służbowo.
Czy była pani w Australii służbowo?
Nie, byłam tam na wakacjach.

06 Ona jest w tym mieście na wakacjach.
Ona jest w tym mieście służbowo.
Oni jadą do Meksyku na wakacje.
Oni jadą do Meksyku służbowo.

07 Dlaczego nie jesteś w szkole?
Szkoła jest zamknięta. Dzisiaj jest święto.
Dlaczego idziecie dzisiaj do parku?
Dzisiaj jest święto.

08 Podczas tego święta ludzie chodzą na bale 
kostiumowe.

Meksykanie obchodzą to święto w listopadzie.
Tego dnia ludzie świętują Nowy Rok.

09 Mój syn jest żołnierzem, od kiedy skończył 
osiemnaście lat.

Niektórzy ludzie świętują podczas meczu.
On nie nosił garnituru od 1975 roku.

10 Czy muszę iść do szkoły?
Tak. Dzisiaj nie ma święta.
Czy muszę iść do szkoły?
Nie. Dzisiaj jest święto.

11 Podczas tej parady grają na instrumentach.
Podczas tej parady kobiety tańczą.
Podczas tej parady kobiety niosą na głowach 
owoce.

12 Dlaczego dzisiaj jest parada?
Bo obchodzimy chiński Nowy Rok.
Dlaczego dzisiaj świętujemy?
Bo nasza drużyna piłki nożnej wygrała wszystkie 
mecze!

13 To są hinduskie posągi.
To jest chrześcijański kościół.
Oni odwiedzają buddyjską świątynię.

14 Żyd śpiewa swojemu synowi.
Muzułmanin jest w meczecie.
Oni obchodzą hinduskie święto.
Oni obchodzą buddyjskie święto.

15 Kiedy jest obchodzone to żydowskie święto?
To żydowskie święto jest obchodzone wiosną.
Kiedy jest obchodzone to muzułmańskie 
święto?

To muzułmańskie święto jest obchodzone 
jesienią.

16 To jest chrześcijański ślub.
To jest żydowski ślub.
To jest hinduski ślub.

17 Dlaczego świętujecie?
Bo dzisiaj jest chrześcijańskie święto.
Dlaczego świętujecie?
Mój syn i jego dziewczyna biorą ślub!

18 Co czytasz?
Czytam o żydowskich świętach.
Dlaczego czytasz o żydowskich świętach?
Bo idę na obiad do żydowskiej rodziny.
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19 Muzycy są gotowi do koncertu.
Wokalistka nie jest gotowa do koncertu.
Jesteście gotowi do obiadu?
Mężczyźni są gotowi do biegu.
Mężczyzna jest prawie gotowy do pracy, ale 
jego żona nie.

Czy jesteś gotowa do jazdy konno?

20 Czas iść na ślub. Jesteś gotowa do wyjścia?
Nie, nie jestem gotowa, ale niedługo będę.
Jestem gotowa na paradę. Czy już jest czas iść?
Tak, czas iść.

21 Czas iść na przyjęcie. Jesteś gotowy?
Jestem prawie gotowy. Będę gotowy za pięć 
minut.

Dobrze. Zaczekam na ciebie na dworze.
Czas iść na stację kolejową. Jesteś gotowa?
Jestem prawie gotowa. Nie skończyłam 
pakować walizki.

Dobrze, ale musimy niedługo iść.

22 Chodźmy do parku.
Dobrze.
Czy jesteś gotowy, żeby iść do teatru?
Tak, jestem gotowy. Chodźmy!

23 Chodźmy do zoo.
Dobrze. Możemy iść dziś po południu.
Czy jesteś gotowa, żeby iść na stację?
Tak, jestem gotowa. Chodźmy!
Czy jesteś gotowa, żeby iść do parku?
Tak. Chodźmy!

24 Czy już czas iść na paradę?
Tak. Chodźmy na paradę!
Czy jesteś gotowy, żeby iść do restauracji?
Tak, jestem gotowy. Chodźmy!

25 Jesteś gotowy, żeby iść na mecz?
Tak, jestem gotowy. Chodźmy!
Czy jesteś gotowy, żeby pójść do teatru?
Tak, jestem gotowy. Chodźmy!

26 Cześć! Witam! Co słychać?
Wszystko dobrze.
Jak wakacje?
Bardzo dobrze.

27 Gdzie byłaś?
Pojechałam do północnej Japonii i do Indii.
Co widziałaś w Japonii?
Podczas zimy w tym mieście Japończycy budują 
bardzo duże domy ze śniegu.

Naprawdę? Są piękne. Czy jedzenie było 
smaczne?

Tak. Ryby były bardzo smaczne.

28 Po Japonii pojechałam do Indii.
Ich taksówki są inne niż nasze.
Dużo ludzi tańczy i śpiewa podczas indyjskich 
świąt.

Mój kolega Rysiek jechał na słoniu w mieście!
Widzieliśmy także świątynię na jeziorze.
Jedliśmy obiad z indyjską rodziną.

29 Co ci się najbardziej podobało na wakacjach?
Spotkałam dużo ciekawych ludzi.
Pikantne indyjskie jedzenie było bardzo 
smaczne.

Widziałam piękne góry.

30 Bardzo mi się podobają twoje zdjęcia.
Wiesz, że jadę do Polski?
Naprawdę? Jedziesz służbowo?
Nie. Jadę na wakacje.
Kiedy jedziesz?
Jadę w przyszłym miesiącu.

31 Uczyłam się polskiego przez trzy miesiące.
Mam paszport.
Spakowałam walizkę.
Jesteś gotowa?
Tak, jestem gotowa.
Chodźmy!
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4.5 Kamień milowy

01 Jesteś gotowy?
Nie, ale jestem prawie gotowy.

02 Dzień dobry!
Dzień dobry!

03 Czy przyjechali tu państwo świętować Nowy 
Rok?

Tak, przyjechaliśmy tu świętować Nowy Rok.

04 Czy państwo są z Polski?
Tak, jesteśmy z Polski, ale mieszkamy w innym 
mieście.

05 Czy państwo też są Polakami?
Nie. Jesteśmy tu na wakacjach.

06 Bardzo dobrze mówią państwo po polsku.
Dziękujemy!

07 Ile języków pani zna?
Trzy: polski, włoski i trochę chiński.

08 Czy pamiętasz ślub tego króla?
Tak, pamiętam ślub tego króla. Był piękny!

09 Co jest w telewizji?
W telewizji jest ślub króla.

10 Tak, pamiętam. Człowiek pierwszy raz chodził 
po... po... jak to się nazywa po polsku?

Po polsku to się nazywa „księżyc”.

11 Czy wie pan, że widziałem podczas parady 
Amerykanów, którzy chodzili po księżycu?

Naprawdę? Nie wiedziałem!

12 Kiedy pan to widział?
Widziałem to w 1973 roku, kiedy byłem na 
wakacjach w Stanach Zjednoczonych.

13 Oglądają państwo wiadomości?
Tak, oglądamy wiadomości.

14 Czy czerwona drużyna wygrała?
Tak, czerwona drużyna wygrała.

15 Ile kosztują flagi?
Flagi kosztują dwanaście euro.

16 Czy może pan sprzedać jedną taniej?
Nie wiem, czy mogę sprzedać jedną taniej.

17 Mogę sprzedać dwie za dwadzieścia euro. Chce 
pani kupić dwie?

Tak, kupię dwie.

18 Dziękuję.
Proszę bardzo.

19 Jesteś gotowa?
Tak, jestem gotowa. Chodźmy!
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correspondante. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon 
est indiqué entre parenthèses.

In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione  
è indicato in parentesi.

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

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

在这个索引中，跟随在每个单词后面的是使用这个单词的“核心课程”。 
括号中是该单词在该课程中出现的次数。
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a 1.2 (3), 1.3 (8), 2.1 (1), 2.3 (3), 
2.4 (1), 3.1 (5), 3.2 (4), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.3 (1)

Adam 3.1 (1)
adres 4.3 (1)
Afryce 2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.3 (4)
Afryka 2.2 (2))
Afryki 2.3 (5), 2.4 (1)
ale 1.3 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (9), 

2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (13), 3.3 (2), 
3.4 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (3), 4.5 (2)

Alicję 3.1 (1)
 4.3 (2), 4.4 (1)
 2.2 (3), 4.1 (1)
Ameryce Północnej
 2.2 (2), 4.1 (1)
Ameryka Południowa
 2.2 (2), 2.3 (1)
Ameryką Południową
 2.3 (1)
Ameryce Południowej
 4.3 (1), 2.2 (4), 4.2 (2)
Amerykanie 4.1 (1)
Amerykanów 4.5 (1)
amerykańska 4.1 (2)
amerykański 4.1 (3)
amerykańskie 4.2 (1)
amerykańskim 4.1 (1)
Ameryki Północna
 2.2 (2)
Ameryki Południowej
 4.2 (1)
Andrzej 3.1 (2)
angielski 4.2 (1)
angielsku 3.2 (2), 4.2 (1)
Ania 3.1 (1)
Antarktyda 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
Antarktydzie 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
Antek 3.1 (1)
aparat 3.2 (2)
aparaty 1.1 (1)
arabsku 4.2 (1)
Australia 2.2 (2), 2.3 (2)
Australii 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
australijskich 4.1 (1)
autobus 1.4 (1)
autobusem 1.3 (1)

autobusie 3.2 (1), 4.3 (1)
Azja 2.2 (2)
Azji 2.2 (8), 2.4 (2), 4.1 (2)
babci 2.2 (1), 2.4 (1)
babcia 2.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
babcią 2.2 (1), 4.3 (1)
bal 2.1 (1)
bale 4.4 (1)
banan 3.4 (5)
banany 3.4 (3)
bankomat 3.2 (6)
bankomatu 3.2 (2)
banku 3.2 (2)
Barcelony 1.4 (1)
bardziej 1.1 (1), 2.1 (3), 4.1 (1)
bardzo 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 

2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (5), 
4.5 (2)

basen 1.1 (4)
basenie 1.1 (1)
basenu 1.1 (1)
Basia 4.2 (1)
bawi 2.1 (2), 2.2 (1), 3.3 (1)
bawią 2.2 (1)
bawić 2.1 (1)
bawię 3.3 (1)
bawisz 1.4 (1)
Beata 2.5 (1)
bębny 2.3 (1)
będą 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
będę 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
będzie 1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.2 (4), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (5), 
3.4 (1), 3.5 (1)

będziemy 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.4 (1), 4.3 (1)

będziesz 3.1 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)
benzyny 4.3 (1)
białe 2.4 (2)
białej 1.1 (1)
biały 1.2 (1), 2.4 (1)
bibliotece 3.1 (1), 3.2 (1)
bibliotekę 1.2 (1)
biegają 2.4 (1)
biegną 2.1 (1), 4.1 (1)
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biegnie 2.1 (1), 2.4 (1)
biegu 4.4 (1)
bielsze 3.1 (1)
bierze 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1)
bierzesz 1.4 (1)
bilety 3.2 (1), 3.3 (2)
biorą 4.4 (1)
biorę 1.3 (1), 1.4 (1)
biurze 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
biwak 1.3 (1)
biwakowanie 2.4 (2)
biznesmen 4.2 (1)
biznesmenami 4.2 (1)
biznesmenek 4.4 (1)
biznesmenem 4.2 (2)
biznesmeni 4.2 (1), 4.4 (1)
biznesmenka 4.2 (1)
biznesmenką 4.2 (3)
biznesmenki 4.2 (2)
biznesmenów 4.4 (1)
biżuteria 4.1 (1)
biżuterię 3.4 (1)
blacie 1.2 (2), 2.1 (2)
blat 1.2 (1), 3.3 (1)
blatem 1.2 (1)
blatu 1.2 (1)
blisko 2.4 (1)
bo 1.1 (6), 1.3 (2), 2.1 (6), 2.2 (4), 

3.1 (5), 3.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (7)
boi 2.2 (2), 2.4 (3)
boją 2.2 (1), 2.4 (1)
boję 2.4 (2)
bolą 1.4 (2)
boli 1.4 (12), 1.5 (1), 4.3 (1)
brać 1.4 (4), 2.3 (2)
bracia 1.2 (1)
brał 1.2 (1)
brała 1.2 (1)
brałam 1.2 (1)
branie 3.1 (1)
brat 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
brązowa 2.4 (1)
brązowe 2.4 (1)
brązowy 1.1 (1)
Brazylia 2.2 (1)
Brazylii 1.3 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
Brazylijczycy 4.1 (1)

brudne 1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (1)
brudniejszy 2.4 (1)
brzuch 1.4 (5), 4.3 (1)
brzydka 2.4 (3)
brzydki 2.4 (4)
brzydkie 2.4 (1)
brzydko 1.2 (1)
buddyjską 4.4 (1)
buddyjskie 4.4 (1)
budować 2.2 (3)
budują 2.2 (6), 4.2 (1), 4.4 (1)
buduje 2.2 (2)
budujecie 2.2 (1)
budujemy 2.2 (2)
budynek 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (1)
budynkiem 4.1 (1)
budynku 3.1 (1), 4.1 (1)
but 3.2 (1)
butów 3.1 (1)
buty 3.2 (1), 3.4 (1)
być 4.1 (1), 4.2 (1)
był 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
była 1.1 (1), 3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
byłaby 3.2 (1)
byłam 4.3 (5), 4.4 (2)
byłaś 4.4 (1)
byłbym 3.2 (1)
byłem 4.2 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
byłeś 4.3 (1)
byliby 3.2 (1)
byliśmy 4.3 (1)
było 1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (2)
byłoby 3.2 (1)
były 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
cała 3.3 (2)
całe 3.3 (3)
cały 3.3 (1)
centrum 1.4 (1), 3.1 (1)
centymetrów 3.3 (3), 3.4 (1)
chcą 4.2 (2)
chce ºchcę 1.1 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 

3.3 (6), 4.3 (1)
chcemy 2.1 (2)
chcesz 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 

3.2 (1), 3.3 (4), 4.3 (3)
chciałaby 3.2 (1)
chciałabym 1.3 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (2)
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chciałabyś 1.1 (1), 1.2 (1), 4.3 (3)
chciałby 1.1 (1), 1.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
chciałbym 1.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1)
chciałbyś 4.3 (1)
chcieliby 2.5 (2)
chcielibyśmy 2.1 (1)
Chin 2.3 (1)
Chinach 4.3 (1)
chińscy 4.2 (1)
chiński 3.1 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
chińskie 4.1 (5)
chińskiego 3.1 (1), 4.1 (1)
chińsku 2.1 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
Chiny 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
chleb 3.4 (2)
chleba 3.3 (2)
chłopak 3.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
chłopaka 3.1 (1)
chłopakiem 3.1 (1)
chłopaków 3.1 (1)
chłopakowi 3.3 (1)
chłopca 1.4 (2)
chłopców 1.3 (1)
chłopcy 3.4 (1), 4.4 (1)
chłopiec 1.1 (8), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 

2.1 (4), 2.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (4)
chociaż 2.1 (4)
chodzą 4.4 (1)
chodzić 4.3 (1)
chodził 4.5 (1)
chodzili 4.5 (1)
chodźmy 4.4 (10), 4.5 (1)
chora 1.4 (1)
chory 1.4 (1)
chrześcijański 4.4 (2)
chrześcijańskie 4.4 (1)
ci 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.2 (2), 

4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
ciasta 3.2 (2), 3.3 (7), 4.3 (1)
ciasto 3.3 (6), 3.4 (4), 4.2 (2), 4.3 (2)
cię 4.3 (1)
ciebie 1.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
ciekawa 3.1 (6)
ciekawe 3.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (2)
ciekawiej 3.2 (1)
ciekawszy 3.1 (1)
ciekawy 3.1 (2), 3.5 (1), 4.1 (1)

ciekawych 4.4 (1)
ciepło 2.1 (1)
co 1.2 (3), 1.4 (20), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.2 (1), 2.3 (12), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.1 (11), 4.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (4), 
4.5 (1)

córka 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 
4.3 (1)

córką 4.2 (1)
coś 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 

3.2 (3), 3.5 (1), 4.1 (1)
cukier 1.3 (1)
cukru 3.4 (2)
ćwiartki 3.3 (2)
ćwiczą 1.3 (1)
ćwiczę 1.3 (3), 4.3 (1)
ćwiczenia 3.1 (1)
ćwiczenie 3.1 (2)
ćwiczy 1.3 (10), 3.2 (1), 4.2 (1)
ćwiczyć 1.3 (6)
ćwiczyła 3.1 (1)
ćwiczyłam 3.1 (1)
ćwiczymy 1.3 (1)
cytryna 3.3 (1)
czapkę 4.3 (1)
czapki 4.3 (1)
czarną 1.3 (1)
czarno 2.4 (1)
czarny 1.1 (1), 1.3 (1)
czas 4.4 (6)
czasem 1.3 (9)
czasopisma 4.3 (1)
czasopiśmie 4.1 (2)
czasopismo 4.1 (3), 4.4 (1)
czasu 4.3 (2)
czego 3.5 (1), 4.3 (2)
czegoś 2.1 (1)
czeka 4.1 (1)
czekają 4.1 (1)
czekam 4.3 (1)
czekasz 4.3 (1)
czekolada 1.3 (1)
czekolady 1.3 (1), 3.2 (1)
czerwona 2.1 (6), 4.5 (2)
czerwoną 1.1 (1), 2.1 (1)
czerwone 3.4 (1)
czerwony 1.2 (1), 2.1 (4), 2.4 (1)
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cześć 4.4 (1)
części 3.3 (1), 4.2 (1)
człowiek 4.1 (1), 4.5 (1)
czterdzieści 4.1 (1), 4.4 (1)
czterech 4.4 (1)
cztery 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (6)
czterysta 3.3 (1), 3.4 (3)
czwarta 3.3 (1)
czwartek 2.3 (1)
czwartki 1.3 (1)
czy 1.1 (11), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (8), 

1.5 (4), 2.1 (16), 2.2 (3), 2.3 (3), 
2.4 (9), 2.5 (8), 3.1 (17), 3.2 (23), 
3.3 (7), 3.4 (5), 3.5 (7), 4.1 (6), 
4.2 (5), 4.3 (17), 4.4 (12), 4.5 (8)

czyj 2.3 (1)
czyja 2.3 (1)
czyje 2.3 (3)
czym 2.1 (2), 2.2 (2), 2.5 (1)
czyścić 3.2 (1)
czyściejsze 3.1 (1)
czyste 1.2 (2)
czyta 1.1 (1), 1.3 (1), 4.1 (2)
czytać 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
czytają 4.1 (1)
czytał 4.4 (1)
czytałaś 4.1 (1)
czytałem 3.1 (1)
czytałeś 4.1 (1)
czytam 4.1 (3), 4.4 (1)
czytania 3.4 (1)
czytasz 4.4 (2)
da 3.2 (1)
daj 3.2 (1)
daje 3.2 (1), 3.3 (1)
dałam 2.3 (1)
daleko 2.4 (1), 4.3 (1)
dania 4.1 (5), 4.3 (2)
danie 4.1 (9)
Daniela 3.1 (1)
Danielem 3.1 (1)
deser 4.1 (1)
deseru 2.1 (2), 4.3 (1)
deszcz 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 3.1 (1)
deszczu 3.2 (1)
dla 2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (8), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.3 (2)

dlaczego 1.1 (6), 1.3 (1), 2.1 (4), 3.1 (4), 
3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (7)

długo 2.2 (4), 2.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2)

długopis 3.2 (1), 3.3 (1)
długopisów 2.1 (1)
długości 3.3 (8)
dni 2.2 (1), 4.4 (1)
dnia 4.4 (1)
dniu 2.2 (2)
do 1.1 (9), 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (6), 

2.1 (6), 2.2 (2), 2.3 (7), 3.1 (8), 
3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (7), 3.5 (1), 
4.1 (6), 4.2 (7), 4.3 (10), 4.4 (24)

dobre 1.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
dobrej 3.1 (1)
dobry 1.4 (2), 2.5 (2), 3.5 (2), 4.5 (2)
dobrze 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (8), 4.4 (6), 
4.5 (1)

dodaj 3.4 (6)
dodaje 3.4 (4)
dodałam 3.4 (1)
Dodda 4.2 (1)
dojrzałe 3.4 (3)
dojrzały 3.4 (2)
dokąd 1.2 (1), 4.1 (1)
dolarów 3.2 (2), 3.3 (3), 4.3 (2)
dolary 3.2 (7)
dom 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.5 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.2 (2)
domem 1.1 (1)
domu 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 

2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (1), 4.3 (1)
domy 4.4 (1)
dorośli 4.1 (1)
dorosły 1.1 (1)
dotknąć 2.4 (7)
dotyka 2.4 (3)
dotykać 2.4 (3)
dotykaj 2.4 (5)
drabinę 1.5 (2)
drabinie 1.4 (1)
drabiny 1.4 (1)
drewna 1.2 (1)
drewno 3.2 (1)
drogie 1.3 (1), 3.2 (1)
druga 3.3 (1)
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drugą 3.3 (3)
drugi 3.3 (1)
drużyna 1.3 (5), 2.1 (14), 2.2 (2), 3.1 (3), 

4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
drużynie 1.3 (5), 1.5 (2), 2.1 (1)
drzewa 1.1 (3), 2.3 (2)
drzewie 2.4 (2), 3.3 (1)
drzewo 1.1 (4), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (4), 

3.3 (3)
drzwi 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
dużą 2.3 (1)
duże 2.3 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
dużej 4.2 (1)
dużo 2.1 (1), 2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (13), 4.4 (3)
duży 3.3 (2)
dwa 1.4 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (3), 3.4 (1)
dwadzieścia 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 

4.5 (1)
dwanaście 3.3 (1), 4.5 (1)
dwie 1.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.5 (2)
dwieście 3.4 (1), 4.3 (1)
dwóch 2.2 (1), 4.2 (1)
dwoje 1.1 (1), 1.5 (1)
dwór 1.4 (1)
dworze 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (2), 

2.1 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
dwudziestej 2.2 (1), 4.3 (1)
dwudziestu 2.2 (2), 3.1 (1)
dwunastej 4.3 (1)
dwunastu 4.2 (1)
dywan 1.2 (2), 3.3 (1)
dywanem 1.2 (1)
dywanie 2.1 (1)
dywany 1.2 (1)
dziadek 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
dziadku 2.2 (1)
działa 1.1 (10), 1.5 (2)
działają 1.1 (2)
dzieci 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
dziecka 2.2 (3)
dzieckiem 1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
dziecko 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 

2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
dzieje 1.4 (7), 1.5 (1)
dziękuję 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)

dziękujemy 2.5 (3), 3.5 (1), 4.5 (1)
dzień 1.4 (2), 2.5 (2), 3.4 (1), 3.5 (2), 

4.5 (2)
dziennie 1.4 (10), 2.3 (1)
dziesięć 2.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (4)
dziesięciu 2.2 (1)
dziewczyn 1.3 (1), 3.1 (1)
dziewczyna 3.1 (5), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
dziewczyną 3.1 (2)
dziewczynę 3.1 (1)
dziewczynka 1.1 (5), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 

2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.3 (3), 
3.4 (4), 4.1 (1), 4.3 (2)

dziewczynką 2.1 (1), 2.3 (1)
dziewczynkę 1.4 (1)
dziewczynki 1.1 (2), 1.4 (1), 3.1 (1)
dziewczyny 1.3 (1)
dziewiątej 4.3 (1)
dziewięć 1.4 (1), 3.3 (1)
dziewięćdziesiąt 3.3 (1), 3.4 (1)
dziewięćset 3.4 (1)
dżinsy 3.2 (2)
dziś 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.3 (2), 4.4 (1)
dzisiaj 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (2), 

2.2 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.1 (5), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (8)

dzwonił 4.3 (1)
dzwoniła 4.3 (1)
Egipcie 4.2 (2)
egipski 4.1 (1), 4.2 (1)
egipskie 4.1 (2)
egipskiego 4.1 (1)
Egipt 2.2 (1), 2.3 (1)
e-maile 4.1 (1)
euro 3.2 (9), 4.5 (2)
Europa 2.2 (2), 2.3 (1)
Europę 4.1 (1)
Europie 2.2 (5), 2.3 (1)
Europy 2.2 (1)
fasola 3.3 (1)
film 2.2 (2), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
filmu 4.3 (1), 4.4 (1)
firma 4.2 (1)
firmach 4.2 (1)
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firmie 4.2 (6)
firmy 4.2 (1)
flag 4.1 (1)
flaga 4.1 (1)
flagę 4.1 (1)
flagi 4.1 (2), 4.5 (2)
fortepianie 1.3 (1), 2.1 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
fotograficzne 1.1 (1)
fotograficzny 3.2 (2)
Francja 2.3 (1)
Francji 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (4), 4.1 (1)
francuska 4.2 (1)
francuski 4.1 (2)
francuskie 4.1 (3)
francuskiego 4.2 (1)
francuskiej 4.3 (1)
Francuzi 4.1 (1)
Franek 4.3 (2)
funtów 3.2 (1)
garnitur 1.3 (2), 3.4 (1)
garnituru 4.4 (1)
gazecie 4.1 (1)
gazetę 1.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
gdy 4.3 (2)
gdyby 3.2 (6)
gdybym 3.2 (5)
gdybyśmy 3.2 (1)
gdzie 1.3 (2), 2.1 (4), 2.3 (7), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1)

gitara 2.3 (1)
gitarze 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 4.2 (1)
głodna 3.2 (2)
głodny 1.3 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
głosować 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (2)
głosowała 4.1 (1)
głosowałam 4.1 (1), 4.2 (1)
głosowałem 4.2 (1)
głosowało 4.1 (1)
głosowania 4.1 (2)
głosowaniu 4.3 (1)
głosują 4.1 (6)
głosuje 4.1 (3)
głosuję 4.2 (1)
głosujesz 4.2 (2)
głowa 1.4 (7)
głowach 4.4 (1)
go 1.1 (3), 1.4 (2), 2.2 (3), 2.3 (2), 

2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (2), 
3.5 (1), 4.3 (4)

godzin 4.1 (1)
godzinę 3.4 (1)
godzinie 1.5 (1)
godziny 1.4 (1), 2.2 (1)
golfa 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
góra 4.1 (1)
gorąca 2.4 (1), 3.4 (2)
gorącą 3.4 (2)
gorąco 1.3 (1), 3.3 (1)
góry 3.2 (1), 4.4 (1)
gości 2.1 (1)
gotowa 4.4 (12), 4.5 (2)
gotować 4.3 (1)
gotowaniem 3.1 (1)
gotowi 4.4 (3)
gotówkę 3.2 (1)
gotowy 4.4 (11), 4.5 (2)
gotuje 4.1 (1)
gotuję 3.4 (1)
gra 2.1 (6), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
grać 1.3 (1), 4.3 (1)
grają 4.1 (1), 4.4 (1)
grał 1.1 (2)
grała 3.1 (1)
gram 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
gramów 3.4 (6)
grasz 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (1)
gratulacje 2.2 (6), 4.2 (3)
gry 2.2 (1), 3.1 (2)
grzecznie 3.2 (4)
gwóźdź 3.4 (1)
gwoździ 3.4 (2)
gwoździa 3.4 (1)
herbata 3.4 (1)
herbatę 1.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
Hinduska 4.1 (1)
hinduski 4.4 (1)
hinduskie 4.4 (2)
historia 3.1 (1)
historii 2.2 (1)
Hiszpania 2.3 (1)
Hiszpanią 2.3 (1)
Hiszpanii 2.3 (3), 4.1 (1), 4.2 (1)
hiszpański 4.2 (1)
hiszpańsku 4.2 (4)
hotelu 4.1 (1)
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i 1.1 (5), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (5), 
2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (3), 3.1 (5), 
3.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (7), 4.1 (1), 
4.2 (6), 4.3 (6), 4.4 (5), 4.5 (1)

ich 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (6), 3.1 (3), 
4.3 (2), 4.4 (1)

idę 4.1 (1), 4.4 (1)
idź 3.2 (1)
idzie 2.3 (1)
idziecie 1.4 (1), 4.4 (1)
idziemy 1.2 (1), 1.4 (1)
idziesz 1.2 (1), 4.1 (1)
ile 2.1 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (20), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
imię 3.4 (1)
Indiach 4.1 (1), 4.3 (1)
Indie 4.1 (2)
Indii 4.1 (1), 4.4 (2)
indyjska 4.1 (1)
indyjską 4.4 (1)
Indyjski 2.3 (3)
indyjskich 4.4 (1)
indyjskie 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
inne 4.2 (1), 4.4 (1)
innych 4.2 (1)
innym 3.2 (1), 4.5 (1)
instrumentach 1.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
instrumenty 2.3 (1)
internecie 4.1 (2)
internet 4.1 (3)
iść 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (3), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (15)
Iza 3.1 (1)
ja 1.1 (1), 1.2 (8), 1.3 (2), 2.2 (1), 

2.3 (2), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (5), 
3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (3)

ją 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)

jabłka 1.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
jabłko 1.1 (1), 1.5 (1), 3.3 (2)
jabłoń 2.3 (2)
jadą 4.4 (2)
jadę 4.3 (1), 4.4 (3)
jadł 2.4 (1), 4.3 (1)
jadła 4.3 (1)
jadłam 3.1 (1)
jadłem 4.3 (1)

jajek 3.2 (1), 4.3 (1)
jajka 3.4 (1)
jak 1.1 (12), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (1), 

2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (6), 
4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)

jaka 1.4 (2)
jaką 1.4 (2)
jakie 2.3 (2), 4.1 (1)
jakiego 3.3 (1), 4.2 (1)
jakiej 4.2 (1)
jakiemu 4.2 (2)
Janusz 2.1 (1)
Japończycy 4.4 (1)
Japonia 4.1 (1)
Japonii 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)
Japonka 4.1 (1)
japońska 4.1 (2)
jazda 3.1 (1)
jazdy 3.1 (1), 4.4 (1)
je 1.1 (2), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.3 (2), 

3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (2), 
4.2 (2)

jechać 1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
jechał 4.4 (1)
jeden 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 

3.4 (2)
jedenaście 1.3 (1)
jedli 3.4 (1), 4.1 (1)
jedliśmy 4.4 (2)
jedna 2.4 (1), 3.3 (4)
jedną 3.3 (1), 4.5 (2)
jedz 3.4 (1)
jedzą 3.3 (1), 3.4 (1)
jedzenie 3.1 (1), 4.4 (2)
jedzie 1.4 (3), 2.4 (1), 3.2 (2)
jedziecie 2.1 (2)
jedziemy 3.2 (1)
jedziesz 1.4 (1), 4.4 (2)
jego 1.1 (2), 1.2 (1), 2.3 (8), 2.4 (2), 

3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (4), 
4.3 (1), 4.4 (3)

jej 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (5), 2.4 (2), 
3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 
4.3 (4)

jem 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
jenów 3.2 (1)
jeny 3.2 (5)
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jeść 1.1 (1)
jesień 3.5 (1)
jesieni 3.1 (1)
jesienią 1.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
jeśli 3.1 (11), 3.2 (1), 3.4 (1)
jest 1.1 (33), 1.2 (23), 1.3 (28), 1.4 (9), 

1.5 (2), 2.1 (25), 2.2 (15), 2.3 (54), 
2.4 (46), 2.5 (1), 3.1 (48), 3.2 (28), 
3.3 (29), 3.4 (19), 3.5 (6), 4.1 (15), 
4.2 (14), 4.3 (18), 4.4 (22), 4.5 (2)

jestem 1.1 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 
3.3 (1), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (11), 4.5 (2)

jesteś 4.3 (1), 4.4 (12), 4.5 (2)
jesteście 1.5 (1), 4.4 (1)
jesteśmy 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
jeździ 3.1 (1)
jeździć 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (1)
jeździli 1.1 (1), 1.4 (1), 3.1 (1)
jeździmy 1.3 (1), 3.2 (1)
jeździsz 1.4 (1)
jeziorem 2.4 (1)
jeziorze 4.4 (1)
język 3.1 (1), 4.2 (1)
językach 4.2 (2)
języki 4.2 (2)
języków 4.2 (1), 4.5 (1)
John 4.1 (1)
Julię 3.1 (1)
Jurek 4.3 (1)
jutro 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (2)
już 1.1 (3), 1.2 (2), 1.5 (1), 2.2 (5), 

2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (2)

kaczka 2.4 (3)
kaczki 2.4 (3)
Kamień z Rosetty
 4.2 (1)
kanapa 1.2 (1)
kanapą 1.2 (2)
kanapę 1.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
kanapie 1.2 (4)
kanapkę 1.1 (1), 3.2 (3)
kanapki 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
kanapy 1.2 (1)
kąpała 1.2 (1)

kapelusz 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
kąpią 1.2 (1)
kąpie 1.2 (1)
kartę 3.2 (1)
kartka 3.4 (2)
kartkę 3.4 (3)
kartki 3.4 (1)
Kasia 3.1 (1), 4.3 (1)
kawa 3.4 (1)
kawałek 3.3 (6)
kawałki 3.3 (1)
kawałków 3.3 (1)
kawę 1.3 (2), 1.4 (1), 3.4 (1)
kawiarni 3.1 (1)
kawie 4.3 (1)
kawy 2.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
każde 3.1 (1)
kelnerka 3.3 (1)
kiedy 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (7), 2.2 (1), 

2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (5), 4.2 (4), 
4.3 (2), 4.4 (5), 4.5 (2)

kiedykolwiek 4.3 (5)
kiedyś 1.1 (4), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.3 (2)
kierownika 3.2 (1)
kilogram 3.3 (1)
kilograma 3.3 (1)
kilogramów 3.3 (7), 3.4 (1)
kilogramy 3.3 (3)
kilometry 3.3 (1)
kina 4.3 (1)
kinie 1.1 (1), 3.2 (1)
kładzie 3.4 (1)
klejąca 3.4 (2)
klejącej 3.4 (2)
klucz 3.4 (1), 3.5 (2)
klucza 3.4 (4), 4.3 (1)
kluczach 4.3 (1)
klucze 2.1 (1), 2.4 (1)
kluczy 4.3 (1)
kobieta 1.1 (5), 1.2 (6), 1.3 (6), 1.4 (1), 

2.1 (4), 2.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 
4.1 (2)

kobietami 2.3 (1)
kobietę 1.4 (2)
kobiety 1.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (3)
kochają 1.1 (1)
kogo 4.1 (1), 4.2 (3)
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kogoś 2.1 (8), 3.2 (1)
kolację 4.3 (1)
kolana 1.4 (1)
kolanach 1.4 (2)
kolanie 1.4 (1)
kolano 1.4 (2), 1.5 (1)
koledzy 3.1 (1)
kolega 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
kolegą 2.1 (2)
kolegami 4.3 (1)
kolegów 3.1 (1)
kolejce 4.1 (1)
kolejkach 4.1 (1)
kolejową 4.4 (1)
kolejowej 3.2 (1)
koleżanek 2.1 (1)
kolor 3.1 (2)
koloru 4.2 (1)
komórkowy 1.1 (1)
komputer 1.1 (4)
komputera 4.3 (3)
komputerów 4.3 (1)
koń 1.1 (1), 2.4 (1)
koncertu 4.4 (3)
kondolencje 2.2 (4)
konia 1.4 (1), 2.4 (1)
konie 2.4 (2)
koniec 2.3 (2), 3.4 (1)
konno 1.4 (1), 4.4 (1)
kontynent 2.2 (13), 4.2 (1)
kontynentów 2.3 (1)
kościół 4.2 (1), 4.4 (1)
kościołów 4.4 (1)
kostiumowe 4.4 (1)
kostiumowy 2.1 (1)
kostiumy 1.3 (1)
kosz 1.2 (5)
kosztowały 3.2 (1), 3.3 (4)
kosztują 3.2 (2), 3.3 (1), 4.5 (2)
kosztuje 2.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.3 (2)
koszula 2.3 (1), 3.2 (2)
koszulę 3.2 (1)
koszuli 1.1 (1)
koszulki 1.3 (1), 2.1 (4)
kot 1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (2)
kota 2.3 (1), 4.2 (1)
kraj 2.2 (6), 4.2 (1)
krawat 3.4 (1)

kroi 3.3 (1), 3.4 (1)
kroili 3.3 (1)
król 4.1 (5)
króla 4.1 (1), 4.5 (3)
królem 4.1 (1)
królowa 4.1 (3)
królową 4.1 (3), 4.3 (2)
królowej 4.1 (1)
kromka 3.3 (1)
kromkę 3.3 (1)
krowa 2.4 (1)
krowy 2.4 (3)
krzeseł 2.1 (1), 4.3 (1)
krzesło 1.2 (1)
Krzysztof 2.5 (1)
książek 3.1 (3), 4.3 (1)
książka 2.2 (2), 3.1 (4), 4.1 (1), 4.2 (5), 

4.3 (1)
książkę 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
książki 1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 

3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (2)
księżyc 4.5 (1)
księżycu 4.5 (1)
kto 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (10), 4.1 (2), 

4.2 (4)
która 2.1 (8), 2.4 (1), 4.2 (1)
którą 2.1 (1)
które 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
której 1.3 (1), 1.5 (1), 3.1 (1)
który 2.1 (7), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (2)
którym 1.3 (4), 2.1 (3)
którzy 4.5 (1)
ktoś 1.3 (13), 2.4 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1)
kubki 1.2 (1)
kubków 2.5 (1)
kuchence 1.2 (1), 3.3 (1)
kuchenka 1.2 (3)
kuchenki 2.4 (1)
kuchnię 1.2 (3), 2.2 (2)
kupić 2.1 (2), 3.2 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
kupię 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2), 

4.5 (1)
kupił 1.1 (1), 3.1 (1)
kupiła 4.2 (1)
kupiłaby 3.2 (1)
kupiłam 4.1 (1)
kupiliśmy 2.3 (1), 4.3 (2)
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kupisz 2.1 (1)
kupna 2.2 (1)
kupować 1.3 (1)
kupuje 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
kura 2.4 (1)
kurczak 1.2 (1), 3.3 (1)
kurczaka 3.4 (1)
kury 2.4 (3)
kwadratowa 3.3 (1)
kwadratowy 3.3 (6)
kwaśna 1.3 (1)
kwaśne 1.3 (1)
kwiat 1.1 (1)
kwiatów 2.3 (1)
kwiaty 1.1 (3), 2.1 (1), 2.3 (3), 3.2 (1), 

3.3 (1)
kwiecie 2.4 (1)
ładnie 1.2 (1)
łapie 1.1 (2)
laptop 2.3 (1), 4.2 (1)
las 2.3 (1)
lasu 2.4 (1)
lat 2.2 (15), 2.5 (3), 3.1 (4), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
lata 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
latać 2.4 (1)
latają 2.4 (4)
latarka 3.4 (3)
latarkę 3.5 (2)
latarki 3.4 (2)
latem 1.3 (1), 2.1 (1)
lato 2.1 (1)
łatwa 1.3 (1)
łatwe 1.1 (4)
łatwo 1.1 (6)
łazience 3.4 (1)
łazienkę 1.2 (1)
lecę 2.1 (1)
lecisz 2.1 (1)
lekarka 3.4 (1)
lekarstwa 3.1 (1)
lekarstwo 1.4 (8), 2.3 (2)
lekarz 2.3 (3), 3.4 (1)
lekarza 1.4 (2)
lepiej 3.2 (1)
lepsze 1.3 (2)
lesie 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
leży 1.2 (1)

liczę 3.3 (1)
liczy 3.3 (2)
liczyłam 3.3 (1)
liczyłaś 3.3 (1)
limonkę 3.3 (1)
limonki 1.3 (1), 3.4 (1)
linijką 3.4 (1)
linijki 3.4 (4)
list 1.3 (1), 4.1 (1)
listopadzie 4.4 (1)
listy 3.1 (1)
lód 2.3 (2)
lodówce 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (1)
lodówka 1.2 (3)
lodu 2.3 (2), 2.4 (1)
łokciach 1.4 (1)
łokcie 1.4 (1)
łokieć 1.4 (3)
Londynu 1.5 (1)
lotnisko 3.1 (1)
lotnisku 3.2 (1)
lotu 4.4 (1)
łóżka 1.1 (2)
łóżkiem 2.1 (1)
łóżko 1.1 (1)
lubi 3.2 (1), 3.4 (1)
lubią 1.1 (1)
lubię 1.1 (1), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (2), 4.1 (2)
lubisz 2.1 (2), 4.1 (1)
ludzi 4.1 (2), 4.3 (3), 4.4 (2)
ludzie 2.2 (3), 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 

4.4 (3)
ludziom 1.3 (1), 3.2 (1)
ludźmi 2.3 (1), 3.1 (1)
Luizę 4.2 (1)
łyżka 4.2 (1)
łyżki 3.2 (1), 3.4 (1)
ma 1.1 (1), 1.3 (3), 1.4 (10), 2.1 (14), 

2.2 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (6), 3.3 (21), 3.4 (7), 3.5 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

Magda 2.5 (1)
mają 1.4 (1), 1.5 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 

3.2 (2)
mąka 3.4 (2)
makaron 3.4 (7), 4.1 (1), 4.2 (1)
makaronu 3.4 (1), 4.3 (1)
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mąkę 3.4 (1)
mąki 3.4 (2)
mała 2.3 (1), 4.3 (1)
małe 2.1 (1)
Malkiewicz 4.1 (2)
mało 4.3 (7)
małpa 2.4 (3)
małpy 2.4 (1)
mały 4.2 (1)
małym 4.3 (1)
małżeństwa 4.4 (1)
małżeństwem 2.2 (4), 4.3 (1)
mam 1.1 (4), 1.2 (2), 1.4 (3), 1.5 (2), 

2.1 (3), 2.2 (6), 2.4 (2), 3.2 (9), 
3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (1)

mama 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.4 (1)

mamę 3.1 (1)
mamy 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1)

mapę 2.3 (1), 3.4 (1)
marchew 3.2 (1), 3.3 (1)
Marii 4.3 (1)
Mariola 1.1 (1)
Marka 3.5 (1)
Marku 1.4 (1), 3.5 (1)
Marta 4.2 (1)
masła 3.4 (1)
masz 1.4 (5), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.5 (1), 

4.2 (1)
matematyka 1.3 (1), 3.1 (2)
Mateusz 3.1 (1)
matka 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (2)
matką 4.2 (2)
mąż 2.2 (6), 2.5 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
mecz 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)
mecze 4.4 (1)
meczecie 4.4 (1)
meczet 4.2 (2)
meczów 2.1 (2)
meczu 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
Meksyk 2.3 (1), 4.1 (1)
Meksykanie 4.4 (1)
Meksykanin 4.1 (1)

Meksykanki 4.1 (1)
meksykańska 4.1 (1)
meksykańską 4.1 (1)
meksykański 4.1 (1)
meksykańskie 4.1 (1)
Meksyku 2.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.4 (2)
metr 3.3 (3)
metra 3.3 (2)
metrów 3.3 (7)
metry 3.3 (5)
metrze 4.3 (1)
mężczyzna 1.1 (6), 1.2 (4), 1.3 (7), 1.4 (3), 

2.1 (4), 2.2 (3), 2.3 (2), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (5), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.4 (1)

mężczyzną 2.3 (1)
mężczyźni 1.1 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.4 (1)
mężczyzny 3.1 (1), 3.2 (1)
mężem 3.1 (1)
mężowi 3.2 (1)
mi 1.1 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (9), 
3.4 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

miał 3.2 (3)
miała 3.2 (3)
miałabym 3.2 (1)
miasto 4.2 (1)
miejsca 1.3 (4), 3.2 (11), 3.5 (1)
miejsce 1.3 (4), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (3)
miejscu 1.3 (4)
mieli 3.2 (2)
mierzy 3.3 (2)
mierzysz 3.3 (1)
mięsa 1.3 (1)
mieście 4.4 (4), 4.5 (1)
miesiąc 4.4 (1)
miesiące 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
miesiącu 2.1 (2), 2.2 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
miesięcy 2.2 (1)
mięso 3.4 (1)
mieszka 2.5 (2), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
mieszkają 1.3 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
mieszkał 1.5 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
mieszkała 3.1 (1)
mieszkałam 4.3 (1)
mieszkałem 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
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mieszkaliśmy 4.3 (1)
mieszkam 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (2)
mieszkamy 2.2 (1), 2.4 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
mieszkasz 3.2 (1)
Mikołaja 3.1 (1)
mililitrów 3.4 (5)
miło 2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)
minut 2.2 (1), 4.4 (1)
miska 1.2 (1)
miski 1.2 (1)
mleka 1.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (3)
mlekiem 1.4 (1)
mleko 3.4 (1)
młotek 3.4 (3)
młotka 3.4 (5)
młotków 3.4 (1)
mną 4.3 (1)
mnie 1.3 (1), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.3 (2)

mniej 3.3 (2), 4.3 (1)
mniejsze 2.4 (1)
mogą 1.3 (1), 2.1 (1)
mogę 2.1 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 3.1 (2), 

3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (4), 
4.5 (2)

mógł 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3)
mógłby 1.3 (1)
mógłbym 3.2 (1)
mógłbyś 4.3 (1)
mogli 1.3 (1), 2.4 (1)
moglibyśmy 3.2 (1)
mogły 1.3 (1)
moi 3.1 (2)
moich 3.1 (2)
moim 2.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
mój 1.1 (4), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (6), 

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

moja 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 
2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (2), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (2)

moją 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.3 (1)

moje 1.1 (1), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (3), 
2.3 (1), 2.4 (4), 3.2 (1)

mojego 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.5 (1)
mojej 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)

mokre 3.2 (1)
mokrzy 3.2 (1)
Moskwie 4.3 (1)
Moskwy 4.3 (1)
most 2.2 (3)
mówi 2.1 (2), 2.4 (2), 3.2 (2), 4.2 (8)
mówią 4.1 (2), 4.5 (1)
mówić 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
mówię 3.2 (2), 4.2 (2)
mówił 4.3 (1)
mówili 4.1 (2)
mówisz 3.2 (1), 3.5 (1)
może 1.1 (1), 2.1 (4), 2.4 (2), 2.5 (2), 

3.2 (7), 4.5 (1)
możemy 1.3 (3), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (3), 

4.4 (1)
możesz 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.2 (2), 

3.3 (3), 3.4 (2), 4.3 (1)
można 1.3 (4), 2.1 (1), 2.4 (4), 3.1 (1)
mu 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
musiał 3.2 (1)
musiała 3.2 (1)
musiałby 3.2 (1)
musimy 1.2 (2), 1.3 (2), 4.4 (1)
musisz 1.4 (1), 4.2 (1)
muszę 1.2 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (3), 

4.4 (2)
muzeów 4.4 (1)
muzeum 2.1 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
muzułmanin 4.4 (1)
muzułmańskie 4.4 (2)
muzycy 4.4 (1)
muzyk 2.1 (1)
muzykę 3.4 (1)
muzyki 2.2 (1)
muzykiem 4.2 (3)
muzyków 2.1 (1)
my 1.2 (1), 1.3 (2), 2.3 (1), 4.1 (1)
myć 1.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
mycie 3.1 (2)
myją 1.2 (1)
myje 1.2 (3)
myję 1.2 (4)
myślą 3.1 (1)
myślałam 4.2 (1)
myślałem 4.2 (1)
myślę 2.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (15), 3.3 (4), 

3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (2)
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myśli 2.2 (2), 3.1 (2)
myślisz 2.2 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1)
na 1.1 (21), 1.2 (15), 1.3 (18), 1.4 (23), 

2.1 (18), 2.2 (4), 2.3 (23), 2.4 (10), 
3.1 (14), 3.2 (32), 3.3 (8), 3.4 (16), 
4.1 (9), 4.2 (11), 4.3 (1), 4.4 (22), 
4.5 (2)

naczyń 1.2 (1)
naczynia 1.2 (11), 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
nad 1.1 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2)
nadzieję 2.2 (9), 2.4 (5), 3.5 (1)
najbardziej 4.4 (1)
najlepszy 4.2 (3)
najmniejsze 3.4 (1)
najpierw 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
najwięcej 4.1 (1)
nam 2.1 (1), 2.5 (1)
nami 2.5 (1)
namiotem 1.1 (1)
napisał 1.3 (1), 4.2 (1)
napisała 4.2 (1)
napisali 3.1 (1)
napisana 4.2 (4)
napraw 1.2 (1)
naprawdę 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
naprawia 1.1 (5), 1.2 (1)
naprawiać 2.2 (2), 3.2 (2)
naprawiają 1.2 (1)
naprawiałem 1.1 (1)
naprawiam 1.1 (1)
naprawiasz 1.4 (1)
naprawić 1.1 (6), 2.1 (1), 2.5 (5), 3.1 (1), 

3.4 (6), 4.3 (1)
naprawił 3.1 (2)
naprawiłem 1.1 (1)
naprawiłeś 1.1 (2)
naprawiony 2.5 (2)
nartach 1.1 (3), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1), 

3.1 (4)
narty 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
nas 3.5 (1)
następnej 3.2 (1)
następnie 3.2 (1), 3.4 (2)
nasz 1.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (2), 

3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
nasza 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 4.2 (3), 4.4 (1)

nasze 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (1), 
4.4 (1)

naszym 2.2 (1), 2.5 (2)
nauczyć 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (4)
nauczyciel 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
nauczycielem 4.2 (1)
nauczycielka 2.3 (3), 3.4 (1)
nauka 3.1 (4)
nauki 3.1 (1)
nazywa 2.1 (2), 4.2 (11), 4.5 (2)
nazywam 2.5 (2), 3.1 (2)
nią 4.2 (2)
nic 2.1 (8), 3.5 (1)
nich 3.1 (3)
nie 1.1 (22), 1.2 (3), 1.3 (17), 1.4 (4), 

1.5 (5), 2.1 (30), 2.2 (7), 2.3 (4), 
2.4 (23), 2.5 (2), 3.1 (19), 3.2 (25), 
3.3 (3), 3.4 (6), 3.5 (5), 4.1 (4), 
4.2 (10), 4.3 (22), 4.4 (13), 4.5 (4)

niebezpieczna 2.4 (4), 3.1 (1)
niebezpieczne 2.4 (5), 3.1 (1)
niebezpiecznie 2.4 (2)
niebezpieczny 2.4 (6), 3.5 (2)
niebieska 2.1 (4)
niebieską 1.1 (1), 1.3 (2)
niebieski 2.1 (1), 3.4 (1)
niebieskie 1.3 (1), 2.1 (5)
niedaleko 3.1 (1), 3.2 (3), 4.3 (1)
niedługo 2.2 (5), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.4 (2)
niedojrzałe 3.4 (2)
niedojrzały 3.4 (2)
niego 2.2 (2), 3.1 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 

4.3 (2)
niegrzecznie 3.2 (3)
niej 3.1 (1), 3.2 (3), 4.2 (1), 4.3 (2)
niektóre 2.3 (2)
niektórzy 4.4 (1)
Niemcami 2.3 (1)
Niemcy 4.1 (1)
Niemczech 4.3 (1)
Niemiec 2.3 (3), 4.1 (1)
niemiecki 4.1 (1)
niemieckie 4.1 (4)
nieodpowiedni 3.1 (1)
nieodpowiednia 3.1 (1)
nieodpowiednie 3.1 (2)
nieodpowiedniej 3.1 (1)
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nieść 3.2 (1)
niesie 3.2 (2), 4.1 (1)
niewłaściwa 3.1 (1)
niewłaściwy 3.1 (2)
niewłaściwym 3.1 (1)
nigdy 1.3 (5), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (3)
nikogo 3.1 (1)
nikt 2.1 (6), 4.1 (1), 4.4 (1)
nim 2.1 (1)
niosą 3.2 (2), 4.4 (1)
niski 1.1 (1)
niż 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (4), 3.1 (1), 

3.3 (5), 4.4 (1)
nodze 1.4 (1)
noga 1.4 (2)
nogę 1.4 (1)
nogi 1.4 (2)
nos 1.4 (6)
noś 3.2 (4)
nosi 3.2 (1), 4.1 (1)
nosił 4.4 (1)
nosimy 1.3 (2)
nowe 2.1 (1)
nowego 2.2 (1)
Nowego Jorku 1.1 (1), 4.3 (1)
nowej 2.2 (1), 3.1 (1)
nowsze 2.4 (1)
nowy 4.3 (1)
Nowy Rok 4.4 (2), 4.5 (2)
nowych 3.1 (1)
nowym 2.2 (1)
Nowym Jorku 3.1 (1)
nóż 3.2 (1)
noża 3.4 (1)
nożną 1.1 (1), 1.3 (5), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1)
nożnej 1.3 (3), 1.5 (2), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
nożyczek 3.4 (2)
nożyczki 3.4 (2)
nudna 3.1 (4)
nudne 3.1 (2)
nudno 3.2 (1)
nudny 3.1 (2), 3.5 (1)
numer 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
o 1.5 (3), 2.1 (1), 2.2 (12), 2.5 (2), 

4.1 (7), 4.2 (3), 4.3 (16), 4.4 (2)
obchodzą 4.4 (5)
obchodzimy 4.4 (1)

obchodzone 4.4 (4)
obiad 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
obiadem 4.2 (1)
obiadu 4.4 (1)
obiedzie 1.4 (1)
obok 1.1 (2), 1.2 (3), 2.3 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1)
obraz 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 

4.2 (2), 4.3 (1)
obrazie 4.3 (1)
obrazy 4.1 (1)
Ocean Arktycznym
 2.3 (1)
 2.3 (3), 3.2 (2)
Ocean Arktyczny 2.3 (3)
Ocean Atlantycki
 2.3 (3)
Ocean Indyjski 4.1 (1)
Ocean Spokojny 2.3 (1)
Oceanem Indyjskim
 2.3 (1)
Oceanie Arktycznym
 2.1 (1), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.3 (1)
Oceanie Atlantyckim
 2.3 (1)
Oceanie Spokojnym
 2.3 (1)
Oceanu Spokojnego
 2.3 (1)
oczy 1.4 (3)
od 2.2 (12), 2.3 (13), 2.5 (1), 3.1 (2), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (11), 4.4 (2)
odjeżdża 1.4 (2)
odkryta 4.2 (2)
odkryte 4.2 (3)
odkryty 4.2 (2)
odkurz 1.2 (1)
odkurza 1.2 (1)
odkurzam 1.2 (4)
odkurzasz 1.2 (2)
odkurzę 1.2 (1)
odkurzyć 1.5 (2)
odkurzyłeś 1.2 (1)
odlatuje 1.4 (1), 2.1 (1)
odpowiada 4.1 (1)
odpowiedni 3.1 (1)
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odpowiednia 3.1 (1)
odpowiednie 3.1 (2)
odpowiedniej 3.1 (1)
odwiedza 3.2 (1), 4.1 (2)
odwiedzają 4.4 (1)
odwiedzał 3.1 (1)
odwiedzałem 3.1 (1)
odwiedzamy 4.3 (1)
odwiedzi 4.1 (1)
odwiedziła 4.1 (1)
odwiedziłem 4.4 (1)
ogień 2.3 (4)
ogląda 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
oglądają 4.1 (4), 4.5 (1)
oglądam 4.1 (1)
oglądamy 4.3 (1), 4.5 (1)
oglądasz 4.1 (1), 4.3 (1)
ogród 1.1 (4)
ogrodu 3.4 (1)
ogrodzenia 1.1 (2), 1.4 (3)
ogrodzenie 1.1 (12)
ogrodzeniem 1.1 (1)
ogrodzeniu 1.1 (1)
ogrodzie 1.1 (2), 3.2 (1)
ojcem 4.2 (1)
ojciec 1.1 (3), 2.2 (1), 4.2 (1)
okazji 2.2 (4)
okna 1.2 (1), 2.1 (2)
okno 1.2 (1), 3.4 (2)
oko 1.4 (2)
okrągła 3.3 (1)
okrągły 3.3 (6)
oku 1.4 (1)
okulary 3.2 (1), 3.4 (2)
Ola 3.1 (1)
ołówek 3.4 (4)
ołówkiem 3.4 (1)
on 1.1 (14), 1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (9), 

2.1 (9), 2.2 (8), 2.3 (2), 2.4 (6), 
3.1 (8), 3.2 (7), 3.4 (14), 4.1 (9), 
4.2 (6), 4.3 (4), 4.4 (2)

ona 1.1 (5), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (6), 
2.1 (7), 2.2 (6), 2.4 (2), 3.1 (6), 
3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (11), 4.1 (6), 
4.2 (1), 4.3 (12), 4.4 (3)

one 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 
3.2 (1)

oni 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (5), 2.2 (14), 2.3 (2), 
2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (4), 4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (3), 
4.4 (10)

opóźniony 2.3 (1), 4.3 (1)
osiem 1.4 (2)
osiemdziesiąt 3.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
osiemdziesięciu 3.4 (1)
osiemnaście 4.4 (1)
osiemset 3.2 (1)
ósmej 4.2 (1)
osób 2.1 (1)
osoba 3.3 (1)
osoby 1.2 (1), 2.1 (1)
otwierać 3.2 (1)
owad 2.4 (5), 3.5 (2)
owada 2.4 (1)
owadów 2.4 (1)
owca 2.4 (1)
owce 3.3 (1)
owcy 2.4 (1)
owiec 2.4 (1)
owoc 3.3 (1)
owoce 3.2 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
ożenił 2.2 (1), 4.1 (1)
ożeniłem 2.2 (1)
pachną 1.2 (1)
pachnie 1.2 (1)
padał 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (4), 3.1 (4)
padało 3.2 (1)
pakować 3.2 (1), 4.4 (1)
palcu 1.4 (1)
pamiętał 4.3 (2)
pamiętała 4.3 (1)
pamiętałaś 4.3 (1)
pamiętam 4.3 (3), 4.5 (2)
pamiętasz 4.3 (4), 4.5 (1)
pan 1.1 (4), 2.5 (2), 3.2 (9), 3.4 (3), 

4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (3)
pana 2.4 (1), 3.3 (1)
pani 1.1 (4), 1.4 (2), 2.3 (1), 2.4 (6), 

2.5 (4), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (3), 
3.4 (1), 3.5 (3), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1), 4.5 (2)

panie 1.4 (1)
państwa 2.4 (2), 2.5 (1)
państwo 2.2 (2), 2.5 (2), 4.5 (5)
panu 1.1 (1)
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papier 3.3 (2)
papieru 2.3 (1), 3.4 (6)
papiery 3.1 (1)
parada 4.4 (1)
paradę 4.4 (3)
parady 4.4 (3), 4.5 (1)
parasol 2.4 (1)
parasola 4.3 (1)
parasole 3.2 (2)
Parker 4.2 (1)
parku 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (3)
Paryża 1.4 (1), 2.1 (3), 4.4 (1)
Paryżu 2.1 (1), 2.4 (1)
pasują 1.1 (1)
pasuje 1.3 (1), 2.1 (1), 3.5 (2)
paszport 1.1 (1), 4.4 (1)
patrz 2.4 (1)
patrzą 2.1 (2)
patrzcie 2.4 (1)
patrzę 3.4 (1)
pełen 1.2 (3), 3.2 (1)
pełna 1.2 (3), 3.2 (1)
pełnymi 2.3 (1), 3.2 (1)
piasek 2.3 (1)
piasku 2.3 (3)
piątek 4.3 (2)
pić 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2)
picie 3.1 (1)
piec 4.3 (1)
pięć 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (4), 

3.4 (2), 4.4 (1)
pięćdziesiąt 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (3)
pięćdziesięciu 3.1 (1)
pięciu 2.2 (2), 3.1 (1), 4.3 (1)
pięćset 2.2 (1), 3.2 (1)
piecz 3.4 (1)
piecze 3.4 (4)
pieczemy 3.4 (2)
piekarnika 3.4 (2)
piekarniku 3.4 (4)
piekę 3.4 (1)
piękna 2.4 (3)
piękną 3.5 (1)
piękne 2.4 (2), 4.4 (2)
piękny 2.4 (4), 2.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
pieniądze 3.2 (1)
pieniędzy 2.1 (3), 3.1 (3), 3.2 (2)
pieprz 1.3 (1), 3.4 (1)

pierwszy 4.5 (1)
pies 2.3 (7), 2.4 (1), 3.3 (1)
pieszo 3.2 (1)
piętnaście 2.2 (1), 3.3 (2)
piętnastej 1.5 (2)
piętnastu 2.2 (1)
pije 4.2 (1)
piję 1.3 (2), 1.4 (1)
pikantne 4.4 (1)
piłka 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
piłką 3.3 (2)
piłkę 1.1 (13), 1.3 (5), 2.2 (2), 3.1 (2), 

4.1 (1), 4.3 (1)
piłki 1.1 (2), 1.3 (3), 1.5 (2), 2.2 (2), 

2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
pingwin 2.4 (2)
pingwinów 2.4 (1)
pingwiny 2.4 (4)
Piotrka 3.1 (2)
piszą 1.1 (1)
pisze 4.1 (1), 4.3 (1)
piszę 3.4 (1)
pizza 3.3 (3), 3.4 (2)
pizzę 3.3 (4), 3.4 (2)
pizzy 3.3 (7), 3.4 (1)
plaster 1.4 (7)
plastra 1.4 (1), 1.5 (2)
plastry 1.4 (2)
płaszcz 1.4 (1), 3.1 (2)
płaszcza 1.3 (1)
płaszcze 2.4 (1)
plaża 2.3 (1)
plażę 1.4 (2), 3.4 (1)
plaży 1.3 (1), 2.3 (2)
plecak 3.2 (8)
plecaka 3.2 (2)
plecaki 3.2 (1)
plecaku 3.2 (5)
pływa 2.3 (1), 2.4 (2)
pływać 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 4.3 (4)
pływają 2.3 (1), 2.4 (3)
pływania 3.1 (1)
pływanie 3.1 (1)
po 1.4 (2), 2.1 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 

3.2 (5), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (19), 
4.3 (5), 4.4 (2), 4.5 (4)

pobawię 3.1 (1)
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pobawimy 3.1 (1)
pociąg 1.4 (1), 2.3 (1)
pociągiem 2.3 (2)
poćwiczyć 1.3 (1)
pod 1.2 (4), 2.1 (1)
podczas 4.4 (13), 4.5 (1)
podłodze 1.2 (3), 1.3 (1), 2.1 (1)
podłoga 1.2 (1)
podłogę 1.2 (14), 1.3 (1), 1.5 (4), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.3 (1)
podoba 1.1 (3), 2.3 (4)
podobają 2.4 (1), 4.4 (1)
podobało 3.5 (1), 4.4 (1)
podobne 1.1 (2)
podobni 1.1 (2)
podobny 3.3 (1)
pogodę 3.1 (2)
pogodzie 4.1 (2)
pogrzeb 2.2 (5)
pogrzebie 2.2 (1)
pojadę 2.3 (1)
pójdę 3.1 (1), 4.3 (1)
pójdzie 3.1 (1)
pojechać 4.3 (2)
pojechała 1.1 (1)
pojechałam 4.4 (3)
pojechałem 2.3 (2), 4.4 (1)
pojedziemy 2.1 (1), 3.1 (1)
pójść 1.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
pokój 1.2 (5), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (4), 4.1 (1)
pokoju 1.3 (1), 2.1 (3), 3.5 (1), 4.3 (1)
pokroić 3.3 (2)
pokroił 3.3 (3)
pokroiła 3.3 (2)
pół 3.3 (7)
Polakami 4.5 (1)
policjant 2.3 (1)
północ 2.3 (4), 2.4 (1)
północnych 4.3 (2)
połowę 3.3 (2)
położyć 1.3 (2)
Polsce 4.3 (1)
polski 4.2 (1), 4.5 (1)
Polski 4.4 (1), 4.5 (2)
polskiego 2.2 (3), 3.1 (3), 4.4 (1)
polsku 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1), 

4.2 (10), 4.3 (2), 4.5 (3)
półtora 3.3 (2)

półtorej 3.3 (1)
południe 2.3 (4), 2.4 (1)
południowych 4.3 (1), 4.4 (1)
południu 4.3 (2), 4.4 (1)
pomarańcza 3.3 (1), 3.4 (2)
pomarańczę 1.1 (2), 3.3 (1)
pomarańczowe 2.3 (2)
pomarańczowego
 1.2 (1), 2.1 (1)
pomarańczowy 1.2 (1)
pomarańczy 3.3 (2)
pomidor 3.4 (2)
pomidora 3.4 (1)
pomidory 3.4 (6)
pomiędzy 2.3 (6)
pomieszczeniu 1.1 (1), 1.3 (3)
pomóc 2.1 (1), 2.5 (1), 3.4 (1)
pomocy 1.5 (2)
pomogła 3.1 (1)
poniedziałki 1.3 (1)
ponieść 3.2 (4)
poniosę 3.2 (1)
poniosłabym 3.2 (1)
pooglądać 1.3 (1)
popić 1.4 (1)
popija 1.4 (1)
poproszę 3.3 (2), 3.4 (2)
posąg 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
posągi 4.2 (2), 4.4 (1)
posłuchać 1.3 (1)
posól 3.4 (1)
posprzątać 1.3 (1)
posprzątacie 3.1 (1)
posprzątaj 1.2 (2)
posprzątałem 1.2 (1), 3.1 (1)
posprzątałeś 1.2 (1)
posprzątaliście 3.1 (1)
posprzątaliśmy 1.2 (1)
posprzątam 1.2 (1)
posprzątasz 3.1 (1)
postawić 3.3 (1)
poszła 1.1 (1)
poszłam 1.4 (1)
poszukać 3.5 (1)
potańczyć 1.3 (1)
potem 2.3 (2), 3.2 (1), 3.4 (2)
potrzebują 2.1 (1)
potrzebuje 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
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potrzebuję 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (1), 
2.3 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)

potrzebujemy 2.1 (1), 3.3 (2)
potrzebujesz 1.5 (2), 3.4 (2)
potrzymać 2.3 (4), 2.5 (1)
powiedzą 4.1 (1)
powiedział 2.3 (10), 2.4 (1), 4.2 (2)
powiedziała 2.3 (4), 2.4 (1)
powiedziałam 2.3 (1)
powiedziałaś 2.3 (1)
powiedziałem 2.3 (1), 4.3 (1)
powiedziałeś 2.3 (1)
powiedzieć 3.2 (1)
powinienem 1.3 (2), 1.5 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
powinieneś 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1)
powinna 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1)
powinnam 1.3 (6)
powinnaś 1.3 (7), 1.4 (1), 4.3 (1)
powinniśmy 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.5 (1)
powinno 3.2 (8)
powinnyśmy 1.4 (1)
powtórzyć 4.3 (1)
pozmywaj 1.2 (1)
pozmywałam 1.2 (1)
pozmywałem 1.2 (1)
poznałam 3.1 (3), 4.4 (1)
poznałaś 3.1 (2)
poznałeś 3.1 (2)
poznaliście 3.1 (3)
poznaliśmy 3.1 (2)
pracą 1.3 (1)
pracować 2.1 (1)
pracowałam 3.1 (2)
pracowaliśmy 3.1 (1)
pracują 1.1 (1), 4.2 (2)
pracuje 2.5 (1)
pracuję 4.2 (2)
pracujemy 2.1 (1)
pracujesz 4.2 (2)
pracy 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
prawdopodobnie
 2.1 (9), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
prawie 3.3 (10), 4.4 (3), 4.5 (1)
premier 4.1 (5)
premierem 4.1 (1)
prezydent 4.1 (3)

prezydenta 4.1 (2)
prezydentem 4.1 (3)
prosił 4.3 (1)
prosiła 4.3 (1)
proszę 1.1 (1), 1.2 (13), 1.4 (6), 2.5 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
prowadzić 1.1 (1)
prowadził 2.2 (1)
prysznic 1.2 (7), 1.3 (2)
prysznicem 1.2 (1)
przeciąć 3.4 (1)
przeciął 3.3 (1)
przecina 3.3 (2)
przeciwsłoneczne
 3.2 (1)
przeczytała 3.1 (2)
przeczytałaś 1.1 (1)
przeczytałem 3.1 (1)
przeczytałeś 3.1 (1)
przed 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
przedstawia 4.1 (2)
przegra 2.1 (3), 3.1 (1)
przegrał 2.1 (3), 4.1 (1)
przegrała 2.1 (3), 2.2 (1)
przegrałam 2.1 (1)
przegrałem 3.1 (1)
przegramy 3.1 (1)
przegrywa 2.1 (3)
przejechać 4.3 (1)
przepraszam 2.3 (4), 2.4 (2), 3.2 (5), 4.3 (2)
prześcieradła 1.2 (1)
przez 1.1 (4), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.4 (1)
przychodzą 1.5 (2)
przyjdą 2.1 (1)
przyjdzie 2.1 (3)
przyjechali 4.5 (1)
przyjechaliśmy 4.5 (1)
przyjęcie 1.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
przyjeżdża 4.1 (1)
przyjeżdżanie 3.1 (1)
przyjmij 2.2 (4)
przylatujesz 4.3 (1)
przyleci 2.3 (1)
przyleciał 2.3 (1)
przynajmniej 3.3 (7)
przynieść 3.2 (2), 4.3 (1)
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przyniesiesz 1.5 (1)
przyniosę 1.5 (1)
przyniósł 2.1 (2)
przyniosłam 4.1 (2)
przyniosłaś 4.1 (2)
przyniosłem 4.1 (2)
przyniosłeś 4.1 (2), 4.3 (1)
przyniosłyśmy 3.2 (1)
przypłynęli 2.2 (1)
przyszedł 1.3 (1)
przyszłym 2.2 (2), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
przytulają 1.1 (1)
psa 1.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (2)
psem 2.1 (2)
psów 2.1 (1)
psy 1.3 (1)
ptak 2.4 (9)
ptaka 2.4 (1)
ptaki 2.4 (5)
ptaków 3.4 (1)
pudełka 3.2 (4), 3.3 (2)
pudełko 3.4 (1)
pudełku 3.2 (1), 3.5 (2)
pusta 1.2 (5), 2.3 (1), 3.2 (1)
pusty 1.2 (1), 3.2 (1)
pustyni 2.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
pytania 4.1 (1)
Raczkowski 2.5 (1)
radio 1.1 (1), 4.1 (1)
rąk 3.1 (1)
ramię 1.4 (1)
rano 1.3 (2), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (2), 

4.3 (2)
raz 1.4 (4), 4.5 (1)
razy 1.4 (8), 2.3 (1), 3.1 (1)
ręce 1.4 (2), 2.3 (1)
ręcznik 1.1 (2), 3.2 (1)
ręka 1.4 (4)
rękę 1.4 (2), 2.1 (1), 3.4 (1)
rekina 2.4 (1)
rekinami 2.4 (1)
rekinów 2.4 (1)
rekiny 4.3 (1)
restauracja 3.1 (2), 4.1 (2)
restauracji 3.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
rezerwuje 4.1 (1)
robi 1.3 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)

robię 1.3 (1)
robili 4.4 (1)
robisz 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
rodzaj 3.2 (3)
rodzice 2.1 (1), 3.1 (1)
rodzina 1.5 (1), 2.5 (2), 3.2 (3)
rodziną 4.4 (1)
rodzinach 2.2 (1)
rodzinie 2.2 (1)
rodziny 3.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
roku 2.2 (8), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.2 (11), 

4.3 (5), 4.4 (2), 4.5 (1)
Rosja 2.3 (1)
Rosjanie 4.1 (1)
Rosji 2.3 (1), 4.3 (3)
roślina 2.3 (3)
roślinę 2.3 (1)
rośliny 2.3 (10), 2.4 (1), 3.2 (1)
rosłyby 3.2 (1)
rosną 2.3 (4)
rośnie 2.3 (4)
rosyjska 4.1 (1)
rosyjski 4.1 (1)
rosyjskie 4.1 (2)
rosyjsku 4.2 (1)
rower 1.1 (5), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (3)
roweru 1.4 (4), 2.2 (1), 3.2 (1)
rowerze 1.4 (2), 3.3 (1)
równikowego 2.4 (1)
równikowy 2.3 (1)
równikowym 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
rozmawia 2.1 (1), 4.1 (2)
rozmawiać 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2)
rozmawiają 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 4.2 (1)
różne 3.2 (1)
różnych 4.2 (2)
rozumiem 4.2 (1)
rozumiesz 4.2 (1)
ryb 2.1 (1), 4.3 (1)
ryba 3.4 (1)
ryby 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
Rysiek 4.4 (1)
rzuca 1.1 (7)
rzucać 1.1 (1)
rzucaj 1.1 (1)
rzuci 1.1 (2)
rzucić 1.1 (1)
rzucił 1.1 (3)
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Rzym 3.1 (1)
Rzymie 4.2 (1)
Rzymu 2.1 (2)
są 1.1 (5), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (4), 

2.1 (5), 2.2 (5), 2.3 (5), 2.4 (23), 
3.1 (9), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (10), 
3.5 (2), 4.1 (8), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (5), 4.5 (2)

sałatkę 1.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
sałatki 3.3 (1)
salon 1.2 (1)
salonie 1.3 (1), 2.1 (1)
samej 1.5 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
samo 3.3 (4)
samochód 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 

2.4 (2), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.1 (2), 4.2 (2)

samochodem 1.1 (2), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
samochodów 4.3 (2)
samochodu 2.2 (1)
samochody 2.3 (1)
samochodzie 1.3 (1)
samolot 1.1 (1), 1.4 (1), 2.3 (3), 4.3 (1)
samolotem 2.1 (2)
samym 3.1 (1)
sandały 3.4 (1)
schody 1.2 (3)
ściana 3.3 (2)
ścianę 3.3 (2)
ścianie 4.1 (1)
ściany 3.3 (1)
ścisłe 3.1 (1)
ser 3.3 (2)
sera 3.3 (4)
serwetka 1.1 (1)
siada 4.1 (1)
się 1.1 (9), 1.2 (5), 1.3 (3), 1.4 (31), 

1.5 (2), 2.1 (6), 2.2 (19), 2.3 (4), 
2.4 (9), 2.5 (5), 3.1 (16), 3.2 (9), 
3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (7), 
4.2 (28), 4.3 (22), 4.4 (3), 4.5 (2)

siebie 1.1 (8), 4.1 (1)
siedem 1.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
siedemnastej 2.1 (1)
siedmiu 2.2 (1), 4.1 (1)
siedzą 1.2 (1), 2.1 (1)
siedzi 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (2)
siedzieć 3.2 (1)

silna 1.3 (3)
silniejsza 1.3 (2)
silniejszy 1.3 (4)
silny 1.3 (4)
siódmej 4.2 (1)
siostra 4.2 (1), 4.3 (1)
siostrę 2.1 (1)
skacz 1.1 (1)
skaczą 2.1 (1)
skacze 1.1 (7), 2.1 (1)
skaczę 1.1 (1)
skąd 2.4 (1)
skakać 1.1 (1)
skarpetka 4.2 (1)
skarpetki 4.3 (1)
sklepem 1.2 (1)
sklepie 3.4 (1)
sklepu 4.3 (1)
skoczę 1.1 (2)
skoczyłem 1.1 (2), 1.4 (1)
skończą 2.2 (1)
skończycie 2.2 (2)
skończył 2.2 (1), 4.4 (1)
skończyłam 2.2 (1), 4.4 (1)
skończyli 4.1 (1)
skończyliśmy 2.2 (3)
skończyły 4.1 (1)
skończymy 2.2 (1)
skrzypcach 1.3 (3), 2.4 (1)
skrzypce 1.3 (2), 4.3 (1)
skrzypiec 4.3 (1)
sławną 1.3 (1)
sławny 3.1 (1)
słodki 1.3 (2)
słodzę 3.4 (1)
słodzi 3.4 (2)
słoń 2.4 (2)
słonecznie 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (1)
słoni 2.4 (1)
słonie 2.4 (1)
słoniu 4.4 (1)
słownik 3.2 (1)
ślub 2.2 (10), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (5), 4.5 (3)
ślubie 2.2 (2), 2.5 (1)
ślubu 2.2 (3)
słuchamy 4.1 (1)
służbowo 4.4 (6)
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służyć 2.1 (2)
słychać 3.5 (2), 4.4 (1)
smaczne 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (3)
smaczniejsze 2.4 (1)
smaczny 3.4 (1)
śmieci 1.2 (10)
Smith 4.1 (1)
smutna 2.2 (1)
smutni 2.2 (1)
smutny 2.1 (2), 2.2 (1)
śniadanie 1.4 (1)
śniadaniu 3.1 (1)
śnieg 2.1 (1), 3.1 (3)
śniegu 1.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
sobą 1.1 (4), 4.2 (1)
sobie 1.2 (1)
sobotę 4.3 (2)
sok 1.2 (1), 3.4 (1)
soku 1.2 (1), 3.3 (1)
soli 3.4 (3)
sosna 2.3 (2)
sosny 2.3 (1)
spada 1.4 (2)
spadł 1.4 (1)
spadła 1.4 (1)
spadłam 1.4 (1)
spadłem 1.4 (4), 1.5 (1), 2.2 (1)
spakowałam 4.4 (1)
śpi 2.1 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
śpiewa 4.4 (2)
śpiewają 2.1 (1)
spódnice 1.3 (2)
spodnie 1.3 (1)
spotka 4.1 (1)
spotkajmy 4.3 (2)
spotkał 4.1 (1)
spotkałam 4.4 (1)
spotyka 3.1 (1), 4.1 (1)
spotykają 1.1 (1), 4.2 (1)
spóźni 3.1 (1)
spóźnimy 4.2 (1)
spożywczego 4.3 (1)
spożywczym 1.2 (1), 3.4 (1)
sprząta 1.2 (2)
sprzątać 2.2 (3)
sprzątają 3.1 (1)
sprzątam 1.2 (2)

sprzeda 4.3 (1)
sprzedać 4.3 (1), 4.5 (3)
sprzedaje 1.2 (1), 3.2 (2)
sprzedaję 3.2 (2)
sprzedany 4.2 (1)
środę 2.3 (1)
środy 1.3 (1)
śrubek 3.4 (2)
śrubka 3.4 (1)
śrubkę 3.4 (1)
śrubokręt 3.4 (2)
śrubokrętu 3.4 (6)
stację 4.4 (2)
stacji 3.2 (1)
stadion 2.2 (1)
stało 1.4 (11), 1.5 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

4.1 (2)
stań 3.3 (1)
Stanach Zjednoczonych
 4.3 (1), 4.5 (1)
Stany Zjednoczone
 2.2 (1)
 2.2 (1)
starożytne 4.2 (1)
starożytny 4.2 (1)
starożytnym 4.2 (1)
stary 4.1 (1)
Steve’a 4.2 (1)
sto 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3)
stoi 1.2 (4), 1.3 (1), 3.4 (1)
stół 1.1 (3), 3.1 (2), 3.3 (5), 4.2 (1)
stole 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 4.1 (1)
stołu 1.1 (1)
stopni 1.4 (5), 3.3 (2), 3.4 (1)
stopnie 1.4 (1)
stu 3.4 (1)
studia 4.4 (1)
studiować 3.1 (1)
studiowaliśmy 3.1 (1)
suficie 1.2 (1)
sufit 1.2 (3)
sukienka 2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (1)
sukienkę 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 3.2 (1)
sweter 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (1)
świąt 4.4 (1)
świątynia 4.1 (1), 4.2 (1)
świątynię 2.2 (1), 4.4 (2)
święta 4.4 (2)
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świętach 4.4 (2)
święto 4.4 (11)
świętować 4.5 (2)
świętują 4.4 (7)
świętuje 4.4 (1)
świętujecie 4.4 (2)
świętujemy 4.4 (1)
świeża 3.4 (1)
świeże 3.4 (6)
swoich 3.1 (1), 4.3 (1)
swoim 1.3 (2), 2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (1)
swój 1.1 (1), 1.2 (5), 1.3 (1), 2.2 (1), 

3.1 (5), 3.4 (1)
swoją 3.1 (3), 3.4 (1)
swoje 1.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (3), 3.3 (2), 

3.4 (4)
swojego 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
swojej 2.2 (2), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (4)
swojemu 3.3 (1), 4.4 (1)
syn 1.1 (5), 3.3 (1), 4.4 (2)
syna 1.1 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.5 (2)
synowi 4.4 (1)
szara 1.1 (1)
szary 1.3 (2)
szczoteczki 3.4 (1)
szczotki 3.4 (1)
szczypce 3.4 (2)
szczypców 3.4 (4), 4.3 (1)
szerokości 3.3 (8), 3.4 (1)
sześć 1.4 (1)
sześćdziesiąt 3.3 (2)
sześciu 1.3 (1)
sześćset 3.4 (1)
szesnastej 4.3 (1)
szklanek 2.1 (2), 4.3 (1)
szklanka 1.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (2)
szklanką 1.4 (1)
szklankami 2.3 (1)
szklankę 1.2 (2)
szklanki 1.2 (3)
szkoła 4.4 (1)
szkole 1.3 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)
szkołę 2.2 (2), 4.1 (1)
szkoły 1.3 (2), 4.4 (2)
szpital 2.2 (3), 4.1 (1)
szpitalu 3.2 (1)
sztuki 2.1 (4), 3.1 (2)
szuka 1.3 (1), 3.4 (1)

szukają 1.3 (2)
szukam 2.1 (1)
szukamy 1.3 (1), 2.1 (1)
szybciej 1.3 (1)
szybko 2.4 (1)
ta 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 

2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (7), 3.1 (2), 
3.2 (4), 3.3 (7), 3.4 (6), 4.1 (2), 
4.2 (5)

tą 3.3 (1)
tak 1.1 (10), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 

1.5 (5), 2.1 (4), 2.3 (3), 2.4 (3), 
2.5 (8), 3.1 (9), 3.2 (29), 3.3 (4), 
3.4 (3), 3.5 (5), 4.1 (3), 4.2 (5), 
4.3 (14), 4.4 (11), 4.5 (8)

taksówki 4.4 (1)
także 4.2 (13), 4.4 (1)
talerz 3.3 (2)
talerze 1.2 (2), 3.1 (2)
talerzy 3.3 (2)
tam 3.1 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2), 4.4 (2)
tamta 2.4 (1)
tamte 2.4 (1)
tamtego 3.2 (1)
tamtej 3.3 (1)
tamten 2.4 (1)
tamtym 3.2 (1)
tańczą 1.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
tańczy 2.1 (1), 4.4 (1)
tańczyć 1.1 (2)
tańczyłam 1.4 (1)
taniec 3.1 (1)
taniej 4.5 (2)
tańsza 2.1 (1)
taśma 3.4 (2)
taśmy 3.4 (2)
tata 2.4 (1), 3.2 (1)
tatą 3.1 (1)
te 1.1 (4), 2.3 (6), 2.4 (18), 3.1 (3), 

3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (3), 4.2 (4), 
4.3 (2)

tę 1.1 (3), 2.2 (3), 3.1 (3), 3.3 (2)
teatru 4.4 (2)
teatrze 1.3 (1)
teczka 3.2 (5)
teczkę 3.2 (3)
teczki 3.2 (1)
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tego 1.3 (3), 2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.2 (6), 
4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)

tej 1.1 (1), 1.3 (2), 1.5 (2), 2.4 (3), 
3.1 (4), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (4), 
4.3 (1), 4.4 (3)

telefon 1.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
telefonu 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
telewizja 3.1 (1)
telewizję 1.3 (1), 4.2 (1)
telewizji 4.1 (10), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
telewizor 1.1 (2)
temperatura 1.4 (2)
temperaturę 1.4 (4)
temperaturze 3.4 (1)
temu 2.2 (10), 2.5 (3), 3.1 (4), 4.1 (1)
ten 1.1 (15), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (15), 

2.3 (9), 2.4 (13), 2.5 (1), 3.1 (5), 
3.2 (1), 3.3 (17), 3.4 (3), 3.5 (6), 
4.1 (1), 4.2 (11)

tenisa 1.3 (2), 1.4 (1)
teraz 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1)

termometr 3.4 (4)
też 4.5 (1)
to 1.1 (15), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (15), 

1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (35), 2.3 (31), 
2.4 (14), 2.5 (9), 3.1 (33), 3.2 (14), 
3.3 (14), 3.4 (7), 3.5 (2), 4.1 (8), 
4.2 (25), 4.3 (7), 4.4 (10), 4.5 (4)

toaletę 1.2 (2)
toalety 1.2 (1)
tobą 1.3 (1)
tobie 4.3 (1)
Tomek 3.1 (1)
Tomku 4.3 (1)
tort 1.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (4), 4.2 (1)
tortu 2.1 (2), 3.3 (1)
trawa 2.3 (1)
trawie 2.1 (1)
trenować 1.3 (1)
trenowałeś 4.3 (1)
trenowali 4.3 (1)
trenują 1.3 (1)
trenuje 1.3 (3)
trenuję 1.3 (3)
trenujecie 1.3 (4), 1.5 (1)

trenujemy 1.3 (2), 1.5 (1)
trochę 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (8), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
trudna 1.1 (1), 1.3 (1)
trudne 1.1 (4)
trudno 1.1 (9)
trzech 2.2 (1), 4.3 (1)
trzecia 3.3 (2)
trzecią 3.3 (1)
trzeciej 2.2 (1), 4.3 (1)
trzy 1.2 (1), 1.4 (3), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (4), 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
trzydzieści 1.4 (5), 2.1 (1), 3.3 (5), 4.2 (2)
trzydziestu 4.3 (1)
trzyma 2.3 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
trzymają 2.3 (1), 4.1 (2)
trzymam 2.3 (1), 3.4 (1)
trzymamy 2.3 (2)
trzynastej 4.3 (1)
trzysta 3.4 (2), 4.3 (1)
tu 1.1 (4), 1.3 (9), 1.4 (3), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (2), 
2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (7), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.3 (8), 
4.4 (2), 4.5 (3)

twarz 1.1 (1), 1.2 (1)
twoim 2.1 (1), 3.2 (1)
twój 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
twoja 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (1), 

4.3 (2)
twoją 3.2 (1)
twoje 2.4 (4), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
twojej 3.2 (1)
ty 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
tych 2.1 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
tydzień 2.3 (1)
tygodnia 2.2 (1)
tygodnie 2.4 (1)
tygodniu 1.4 (2), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
tygrys 2.4 (2)
tygrysa 2.4 (1)
tygrysy 2.4 (1)
tyle 3.3 (5)
tylko 3.2 (22), 3.4 (1), 4.2 (1)
tym 1.3 (5), 2.1 (3), 2.2 (2), 3.1 (5), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (3)
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tysiące 2.2 (1)
tysięcy 2.2 (1)
u 3.5 (2)
ubrań 3.1 (1)
ubrania 1.1 (1), 1.2 (2), 3.1 (2), 4.1 (3)
ubraniu 2.1 (1)
ucho 1.4 (4)
uczą 4.3 (4)
uczę 2.2 (3), 4.3 (2)
uczelni 3.1 (2)
uczennica 1.2 (1), 3.4 (1)
uczennice 3.2 (1)
uczniów 3.1 (1)
uczniowie 4.1 (1)
uczy 2.1 (3), 3.1 (1), 4.3 (7)
uczyć 1.3 (2), 3.1 (2)
uczył 3.1 (1)
uczyłam 4.4 (1)
uczyłeś 3.5 (1)
uczyliśmy 3.5 (1)
uczymy 4.3 (1)
uczysz 2.2 (1), 4.3 (3)
ugotować 4.2 (1)
ugotowałaś 4.3 (1)
ukończyli 4.4 (1)
ulica 2.4 (2), 3.3 (2)
ulicy 3.2 (1), 4.3 (1)
umarł 2.2 (4)
umarła 2.2 (1)
umie 2.4 (1)
umyć 1.2 (2)
umyj 1.2 (2)
umyję 1.2 (3)
umyjesz 1.2 (1)
umywalce 1.2 (1)
umywalka 1.2 (1)
umywalkę 1.2 (3), 3.4 (1)
upada 1.4 (3), 2.1 (1)
upadła 2.1 (1)
upadłem 1.4 (1)
upadli 1.4 (1)
upiec 3.4 (1)
upieczony 4.2 (1)
upiekłam 3.4 (1)
urodzeniem 2.2 (1)
urodzi 2.2 (1)
urodził 2.2 (1)
urodziła 2.2 (2), 2.5 (2)

urodziłam 2.2 (1)
urodziliśmy 4.3 (1)
urodziło 2.2 (3), 4.2 (1)
urodzin 2.2 (2)
urodziny 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
usiadł 4.3 (1)
uśmiechają 1.1 (1)
usta 1.4 (4)
ustach 3.4 (1)
ustami 3.2 (1)
uszy 1.4 (1)
uwaga 1.4 (3), 3.4 (1)
uważać 1.4 (1)
uważaj 1.4 (4), 2.4 (1)
uważajcie 1.4 (1)
użyć 4.2 (1)
użyj 3.4 (2)
użył 4.3 (1)
użyłam 3.4 (1)
użyłem 3.4 (1)
używa 3.4 (13)
używać 4.3 (3)
używają 3.4 (3)
używam 3.4 (3)
w 1.1 (6), 1.2 (6), 1.3 (25), 1.4 (15), 

1.5 (2), 2.1 (19), 2.2 (43), 2.3 (12), 
2.4 (8), 2.5 (4), 3.1 (17), 3.2 (22), 
3.4 (7), 3.5 (3), 4.1 (29), 4.2 (27), 
4.3 (27), 4.4 (13), 4.5 (4)

wadze 3.4 (2)
waga 3.4 (2)
wagę 3.4 (1)
wakacjach 3.2 (4), 4.4 (4), 4.5 (2)
wakacje 3.2 (2), 4.4 (4)
wakacji 4.4 (1)
walizce 3.2 (2)
walizka 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
walizkę 1.1 (1), 4.4 (1)
walizki 2.3 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
waluta 3.2 (1)
walutę 3.2 (2)
waluty 3.2 (3)
wam 3.5 (1)
wami 3.1 (1)
wanna 1.2 (2)
wannę 1.2 (2)
warzyw 3.1 (2)
warzywa 2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1)
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wasza 2.4 (1)
wąż 2.4 (4)
ważą 3.3 (3)
ważę 3.3 (1), 3.4 (1)
ważna 3.1 (4)
ważne 3.1 (10), 4.1 (1)
ważny 3.1 (1)
waży 3.3 (11), 3.4 (4)
ważysz 3.3 (2)
wchodzą 1.1 (1), 4.1 (1)
wchodźcie 1.1 (1)
wchodzę 1.1 (1)
wchodzi 1.1 (5)
wchodziłem 1.4 (1)
wcześnie 3.1 (1)
wcześniej 1.3 (1)
wczoraj 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (3), 4.1 (1), 

4.2 (2)
we 2.2 (1)
wejdę 1.1 (1)
wejść 1.1 (2), 2.1 (1), 3.4 (1)
weseli 2.1 (1), 2.2 (3)
wesołe 3.3 (1)
wesoły 2.1 (1)
weszłaś 1.1 (1)
węża 2.4 (1)
węże 2.4 (1)
wezmą 2.2 (1), 3.1 (1)
Wheeler and Sons
 4.2 (1)
wiadomości 4.1 (14), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
wiadomościach 4.1 (4)
widelców 2.1 (2)
widelec 3.2 (1)
widzenia 1.4 (2)
widział 4.5 (1)
widziałam 4.3 (1), 4.4 (1)
widziałaś 4.4 (1)
widziałem 4.5 (2)
widzieliśmy 4.4 (1)
wie 2.1 (7), 3.1 (1), 4.5 (1)
więcej 2.1 (2), 3.2 (8), 3.3 (3)
wieczór 3.1 (1), 3.4 (1)
wieczorem 2.2 (1), 4.3 (1)
wiedzą 2.1 (4)
wiedziałem 4.2 (2), 4.5 (1)
wiedzieli 2.1 (1)
większej 2.3 (1)

większy 3.2 (2)
wielbłąd 2.4 (1)
wielbłądach 2.4 (1)
wielbłądy 2.4 (1)
wielbłądzie 2.4 (1)
wielka 2.3 (1)
Wielka Brytania 2.3 (2)
Wielka Brytanii 2.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
Wielkiej 2.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
wielkości 3.1 (2)
wieloma 3.1 (1)
wieloryb 2.4 (2), 3.3 (1)
wieloryby 2.4 (2), 4.3 (1)
wielu 2.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
wiem 2.1 (7), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
wiesz 2.1 (9), 4.2 (2), 4.4 (1)
wiosną 2.4 (1), 4.4 (1)
wita 4.1 (1)
witam 2.5 (1), 4.4 (1)
witamy 2.2 (1)
wkłada 3.2 (1), 3.4 (2)
wkładać 1.3 (1)
wkładam 3.2 (1)
wkrótce 4.1 (1)
właściwa 3.1 (1)
właściwe 3.5 (2)
właściwy 3.1 (3)
Włoch 4.4 (1)
Włochy 2.2 (1), 2.3 (1)
Włosi 4.1 (1)
włoski 4.1 (1), 4.5 (1)
włoskie 4.1 (3)
włoskiej 4.1 (1)
włosów 3.1 (2)
Włoszech 4.3 (3)
włóż 3.2 (1)
włożyć 1.3 (4), 1.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (2)
włożyłbym 3.2 (1)
włożyłem 3.2 (1)
woda 3.4 (1)
wodę 1.1 (1), 1.4 (1)
wody 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (2), 4.3 (1)
wodzie 2.4 (1)
wokalistka 4.4 (1)
wokalistką 1.3 (1)
wolna 4.3 (2)
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wolno 1.4 (3)
wrócę 1.2 (1)
wschód 2.3 (4)
wschodnie 4.3 (1)
wschodniej 4.3 (1)
wszedłem 1.1 (1)
wszyscy 2.1 (4), 4.1 (2)
wszystkich 2.1 (9), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
wszystkie 3.1 (1), 4.4 (1)
wszystkiego 4.3 (1)
wszystko 2.1 (8), 3.5 (1), 4.4 (1)
wybiera 3.4 (4)
wybierają 3.4 (1)
wybieram 3.4 (2)
wybieramy 3.4 (1)
wyborach 4.1 (3)
wybory 4.1 (7)
wybrała 3.4 (2)
wychodzę 1.3 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
wychodzi 2.2 (1)
wycięła 3.4 (1)
wygląda 1.1 (5), 2.3 (1)
wygra 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.1 (3), 

4.2 (2)
wygrał 2.1 (3), 4.1 (4), 4.2 (1)
wygrała 2.1 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
wygrałem 4.2 (1)
wygrali 2.1 (2), 4.1 (2), 4.4 (1)
wygraliśmy 2.1 (1), 3.1 (1)
wygrałyście 4.3 (1)
wygrałyśmy 4.3 (1)
wygram 3.1 (1)
wygramy 3.1 (1)
wygrywa 2.1 (5)
wyjął 3.2 (1)
wyjdzie 2.2 (2)
wyjeżdża 2.2 (1)
wyjmuje 3.2 (2)
wyjmuję 3.2 (1)
wyjścia 4.4 (1)
wykąpać 1.3 (1)
wykąpał 1.2 (1)
wykąpię 1.2 (1)
wyleci 2.3 (1)
wyleciał 2.3 (1)
wymienić 3.2 (10)
wymieniłem 3.2 (1)

wynieś 1.2 (2)
wyniosłem 1.2 (1)
wynosi 1.2 (1)
wynoszę 1.2 (1)
wypić 1.3 (1)
wypierz 1.2 (1)
wypierzcie 1.2 (1)
wypiła 3.3 (1)
wypożyczenia 3.4 (1)
wypożyczyć 1.1 (1)
wyprała 1.4 (1)
wyprzedaży 3.2 (9)
wysoką 1.4 (1)
wysoki 3.3 (1)
wysokości 3.3 (8)
wyspie 4.2 (1)
wystarczająco 3.2 (3)
wystarczy 2.1 (12), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (3), 

3.3 (1), 3.5 (2), 4.3 (1)
wysyłają 4.1 (1)
wyszedłem 1.4 (1)
wyszła 2.2 (1), 2.5 (1)
wyszłam 2.2 (1)
wziąć 1.4 (2)
wzięli 2.2 (1)
wzięliśmy 2.2 (3), 2.5 (1)
wzrostu 3.3 (8)
z 1.1 (7), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (10), 

1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (7), 2.3 (5), 
2.4 (5), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (4), 
3.4 (2), 4.1 (5), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (2)

za 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (6), 
2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 
4.3 (21), 4.4 (1), 4.5 (1)

żaba 2.4 (3), 4.2 (1)
zabawka 1.1 (1), 2.2 (4)
zabawkami 2.2 (1)
zabawkę 1.1 (1)
zabawki 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
żabę 2.4 (1)
żaby 2.4 (1)
zachód 2.3 (3)
zachodnich 4.3 (1)
zachodniej 4.3 (1)
zaczeka 3.4 (1)
zaczekać 2.5 (1)
zaczekam 4.4 (1)
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zaczęła 3.1 (1)
zaczyna 4.2 (2)
żadnego 3.1 (2)
żadnych 3.1 (5)
zadzwonić 4.2 (1)
zadzwonię 1.4 (1), 4.3 (2)
zadzwoniła 4.3 (2)
żaglówka 2.3 (1)
żaglówkach 2.2 (1)
żaglówkę 1.1 (1)
żaglówki 1.1 (1)
zakupy 3.1 (1), 3.2 (1)
Zalewska 4.2 (1)
założyć 2.1 (1)
zamiata 1.2 (2)
zamiatała 1.2 (1)
zamiatam 1.2 (1)
zamiatamy 1.2 (1)
zamieć 1.2 (2), 1.5 (1)
zamieciesz 1.2 (1)
zamieść 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1)
zamiotłam 1.2 (1)
zamknięta 4.4 (1)
zamrożona 3.4 (2)
zamrożone 3.4 (2)
zapomniał 4.3 (2)
zapomniała 4.3 (4)
zapomniałam 4.3 (2)
zapomniałaś 4.3 (3)
zapomniałem 4.3 (2)
zapomnij 4.3 (2)
zapytam 3.2 (1)
zarezerwowane 3.1 (1)
zawsze 1.3 (7), 3.2 (1)
zbudować 3.4 (1)
zbudował 2.5 (1)
zbudowałem 2.3 (1)
zbudowali 2.2 (1)
zbudowany 4.2 (4)
zbudują 2.2 (1)
zdjęcia 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (2)
zdjęcie 1.3 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 4.2 (6), 4.3 (1)
ze 1.1 (5), 3.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
że 2.1 (7), 2.2 (9), 2.3 (9), 2.4 (9), 

3.1 (22), 3.3 (6), 3.5 (3), 4.1 (3), 
4.2 (8), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)

zębów 3.1 (1), 3.4 (1)

zęby 1.4 (1), 3.1 (1)
żeby 3.4 (11), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (6)
żebym 4.3 (1)
żebyś 4.3 (2)
zegar 1.1 (2), 3.3 (1)
zegarek 3.2 (2), 3.3 (1)
zegarka 3.3 (1)
żegluje 2.3 (1), 3.1 (1)
zepsuł 2.5 (1)
zepsuta 1.1 (1), 1.5 (2)
zepsute 1.1 (2)
zepsuty 1.1 (1), 4.3 (2)
zeszłej 4.2 (1)
zeszłym 2.1 (2), 2.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.3 (2), 4.4 (2)
zgadzają 4.2 (6)
zgadzam 4.2 (4)
zgniła 3.4 (1)
zgniłe 3.4 (2)
zgniły 3.4 (2)
zgubiła 2.2 (1)
zielona 2.1 (1)
zielone 2.4 (1)
zielony 1.2 (1)
zielonym 2.1 (1)
ziemniaki 3.3 (3), 3.4 (1)
zimą 1.3 (1)
zimę 2.1 (3)
zimna 3.4 (1)
zimnego 3.4 (2)
zimno 1.3 (4), 2.1 (1)
zimny 3.4 (1)
zimy 4.2 (1), 4.4 (1)
zjadł 3.2 (1), 3.3 (1)
zjadła 3.2 (1)
zjadłem 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (3)
zjadłeś 3.1 (1)
zjedz 2.2 (1), 3.1 (1)
zjemy 4.3 (1)
zjeść 1.3 (3), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
złapała 1.1 (2)
złapałem 2.2 (1)
złapałeś 1.1 (1)
złapie 1.1 (1), 3.1 (1)
złapię 2.2 (1)
zlew 1.2 (1)
zlewie 1.2 (1), 2.1 (3)
złote 3.2 (2)
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zmęczona 4.4 (1)
zmierz 3.3 (1), 3.4 (1)
zmierzyć 3.3 (2), 3.4 (4)
zmywa 1.2 (1), 1.3 (1)
zmywać 4.3 (1)
zmywał 1.2 (1)
zmywarce 1.2 (2)
zmywarka 1.2 (4)
zmywarkę 2.1 (1), 3.1 (1)
zna 3.5 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
znacie 3.1 (1)
znają 1.1 (1)
znajdę 2.2 (1)
znajdzie 3.1 (1)
znajdziemy 2.4 (1)
znajdziesz 3.1 (1)
znak 4.2 (1)
znał 3.1 (1)
znalazłem 2.2 (1)
znalazłeś 3.5 (1)
znalazły 1.3 (1)
znaleźć 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
znaleźliśmy 1.3 (1)
znam 3.1 (3), 3.5 (1), 4.2 (1)
znamy 3.1 (2)
znasz 3.1 (4), 4.2 (1)
znowu 4.3 (11)
żołnierz 4.1 (3)
żołnierza 4.1 (2), 4.2 (1)
żołnierze 4.1 (5)
żołnierzem 4.1 (2), 4.4 (1)
żółta 2.1 (3)
żółte 1.3 (1)
żółty 2.4 (1)
żona 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 4.2 (2), 

4.3 (2), 4.4 (1)
żoną 3.1 (1)
żonę 3.1 (1)
żonie 2.2 (1)
żony 3.1 (1)
zoo 4.4 (1)

został 4.2 (9)
została 4.2 (6)
zostało 4.2 (6)
zostały 4.2 (3)
zostanę 2.3 (1)
zranił 1.4 (2), 2.4 (1)
zraniła 1.4 (1), 2.1 (1)
zraniłam 1.4 (1)
zraniłem 1.4 (5)
zraniłeś 1.4 (1)
zranili 1.4 (1)
zrobi 2.4 (2)
zrobią 2.4 (1)
zrobić 1.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)
zrobił 4.2 (3)
zrobiła 4.2 (1)
zrobiłem 2.3 (2)
zrobiłeś 2.3 (2)
zrobiona 1.2 (1)
zrobione 2.3 (1), 4.2 (5)
zrobiony 2.3 (2), 4.2 (1)
zrozumiałam 4.2 (1)
zrozumiałeś 4.3 (1)
zupę 3.4 (2)
zupy 3.4 (1)
zważ 3.4 (1)
zważyć 3.3 (1)
zwierzę 2.2 (1), 2.3 (2), 3.4 (1)
zwierzęcia 2.4 (2)
zwierzęciu 4.3 (1)
zwierzęta 2.3 (2), 2.4 (1), 4.3 (1)
zwierzętach 2.2 (1), 4.3 (1)
zwierzętom 1.3 (1)
zwrócone 4.2 (1)
żyd 4.4 (1)
żydowski 4.4 (1)
żydowskich 4.4 (2)
żydowskie 4.4 (2)
żydowskiej 4.4 (1)
żyją 2.4 (6), 4.3 (2)
żyje 2.2 (2), 2.3 (1)


