CICHY WIECZÓR

Jest wieczór. Adam niecierpliwie czeka na Anne˛. Ona wraca
autobusem i jak zwykle sie˛ spóźnia. Wreszcie ktoś puka, on szybko
otwiera drzwi.
– Dobry wieczór! Co słychać? – pyta zme˛czona Anna i uważnie ogla˛da
mieszkanie.
– Witam! Czekam na ciebie i czytam te˛ nudna˛ ksia˛żke˛ na ćwiczenia
z magistrem Tomaszewskim...
– To „Logika matematyczna”? Rzeczywiście, nie bardzo ciekawa, ale
znam ja˛ dobrze... Pamie˛tasz, że dziś ty sprza˛tasz mieszkanie?
Zaskoczony Adam otwiera szeroko oczy...
– Eee, czy na pewno masz dobry humor? – ostrożnie pyta Anne˛.
– Niestety nie, mam dość – odpowiada zrezygnowana i ogłasza:
– Dziś nie sprza˛tamy!
Otwiera okno, wła˛cza telewizor i sama ogla˛da program psychologiczny:
„Czy dobrze znasz swojego partnera?”.
Adam o nic nie pyta, czyta ksia˛żke˛. Nie rozmawiaja˛, siedza˛ osobno.
Maja˛ kolejny „cichy wieczór”.
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ĆWICZENIE I

n Na podstawie tekstu prosze
˛ wybrać odpowiedź:

1. Kto wieczorem wraca autobusem?

a) Ewa
b) Adam
c) Anna

a) gazete˛
2. Co czyta Adam? b) ksia˛żke˛
c) czasopismo
a) z Adamem
3. Z kim rozmawia Anna? b) z Ewa˛
c) z Janem
a) dobry
4. Jaki humor ma Anna? b) zły
c) taki sobie
a) oczy
5. Co Anna otwiera? b) okno
c) ksia˛żke˛
a) telewizor
6. Co Anna wła˛cza? b) światło
c) radio
7. Co Anna ogla˛da?

a) program telewizyjny
b) nowy film
c) kolorowy album

ĆWICZENIE II

n Prosze
˛ wybrać odpowiednia˛ forme
˛ czasownika (verbum):

1. 5ja4 Codziennie

2. Anna cze˛sto

||

||

czytam
czytasz
czyta

ogla˛dam
ogla˛dasz
ogla˛da

||

||

gazete˛.

telewizje˛.
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||

3. 5ty4 Czy cze˛sto

wła˛czam
wła˛czasz
wła˛cza

||

telewizor?

||

Wracam
4. 5ja4 Jest już popołudnie. Wracasz
Wraca

||

do domu autobusem.

||

||

spóźniam sie˛
5. Autobus jak zwykle spóźniasz sie˛ .
spóźnia sie˛
6. Anna

||
||

czekam
czekasz
czeka

||

Czekamy
7. 5my4 Czekacie
Czekaja˛
8. Anna i Adam

||

9. Oni nie

||

i ja

||

||

czekam
czekasz
czeka

||

na autobus.

razem.

sprza˛tamy
sprza˛tacie
sprza˛taja˛

||

razem pokój.

||

rozmawiamy
rozmawiacie .
rozmawiaja˛

||

znamy
10.5wy4 Czy znacie
znaja˛

||

Adama i Anne˛?

ĆWICZENIE III

n Prosze
˛ wybrać odpowiednia˛ forme
˛ rzeczownika (substantivum):

1. Anna wraca do domu

2. Pytam

||

||

||

||

autobus
autobusem .
autobusu

Anna
Anna˛ , czy ma dobry humor?
Anne˛
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3. Razem z

||

||

||

||

Anna
autobus
Anna˛ czekam na autobusem .
Anne˛
autobusu

||

||

telewizja
4. – Adam! Czy ogla˛dasz telewizje˛ ?
telewizja˛

||
||

||

||

||

||

ksia˛żka˛
program
– Nie! Czytam ciekawa˛ ksia˛żke˛ , bo programem telewizyjny jest .
ksia˛żka
programu nieciekawy.
5. – Anna szeroko otwiera

||

okno
oknie .
oknem

6. – Anna! Czy na pewno masz dobry

||

||

humor
humoru ?
humorem

– Nie, dzisiaj mam dosyć wszystkiego!
ĆWICZENIE IV

n Prosze
˛ budować zdania według wzoru:

Anna pyta – Adam. ? Anna pyta Adama.

1. Czy Adam rozmawia z

2. Adam ogla˛da

3. Anna codziennie czyta

Ewa
Anna ?
Karol
Jan

||

ciekawy film
nowy program .
zdje˛cie
telewizja

||

gazeta
czasopismo .
powieść
horoskop

||
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4. Dobrze znam

5. Adam i Anna maja˛

6. Wracam do domu

Adam
Ewa .
Anna
Jan

||

ciekawa ksia˛żka
nowa gazeta
.
nieciekawy komiks
cichy wieczór

||

autobus
tramwaj
.
auto
taksówka

||

ĆWICZENIE V

n Wyrazy w nawiasach prosze
˛ podać w odpowiedniej formie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zwykle wracam (autobus).
Czasami wracam (taksówka).
Adam rozmawia cze˛sto z (Anna).
Anna czasem rozmawia z (Adam).
Jan czyta (interesuja˛ca ksia˛żka).
Ewa ogla˛da (nowa gazeta).
Czy Anna teraz ogla˛da (nowy program)?
Czy Adam teraz czyta (ciekawa ksia˛żka)?

. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .
1. Adam dziś (wracać) autem.
2. 5ty4 – Czy (rozmawiać) z Ewa˛?
5ja4 – Nie! (Rozmawiać) z Janem.
3. Adam i Anna (ogla˛dać) interesuja˛cy film.
4. 5wy4 – Czy cze˛sto (ogla˛dać) telewizje˛?
5my4 – Nie, rzadko (ogla˛dać) telewizje˛.
. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .
1. Adam (sprza˛tać) (pokój).
2. Anna nie rozmawia z (Adam), siada i (wła˛czać) telewizor.
3. Karol i Ewa (wracać) do domu (taksówka).
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ĆWICZENIE VI
n Wyrazy w nawiasach prosze
˛ podać w odpowiedniej formie:

1.
2.
3.
4.
5.

Anna wraca (tramwaj) i spóźnia sie˛.
Adam rozmawia z (Ewa).
Adam (wieczór) długo czeka na (Anna).
Anna ogla˛da (ciekawy) (album).
Adam czyta (interesuja˛ca) (powieść).

. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5ja4Codziennie (czytać) gazete˛.
5ty4Czy cze˛sto (ogla˛dać) telewizje˛?
5ja4Co dzień dokładnie (sprza˛tać) pokój.
5ty4Czy cze˛sto (sprza˛tać) mieszkanie?
Anna i Adam razem (przegla˛dać) album.
5wy4 Czy cze˛sto (ogla˛dać) wieczorem telewizje˛?
5my4 Nie, wieczorem rzadko (ogla˛dać) telewizje˛.

ĆWICZENIE VII

n Na podstawie tekstu prosze
˛ odpowiedzieć na pytania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czym Anna wraca do domu?
Kiedy Anna wraca do domu?
Co czyta Adam?
Czy Anna rozmawia z Adamem?
Czy Adam pamie˛ta, że on dziś sprza˛ta mieszkanie?
Jaki humor ma Anna?
Co Anna ogla˛da?
Co to znaczy, że Adam i Anna „maja˛ cichy wieczór”?

ĆWICZENIE VIII

n Z podanych wyrazów prosze
˛ ułożyć zdania według wzoru:

0. wracać, Jan, tramwaj. ? Jan wraca tramwajem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wracać, Anna, autobus.
na, czekać, Adam, Anna.
bardzo, Jan, ksia˛żka, czytać, ciekawa.
mieć, jak zwykle, wieczór, Anna, humor, zły.
siadać, Anna, wła˛czać, i, telewizor.
nieciekawy, Anna, program, ogla˛dać, Adam, i.
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7. program, otwierać, okno, ogla˛dać, telewizor, i, wła˛czać, nieciekawy,
sama, Anna
8. rozmawiać, Adam, z, nie, Anna, cze˛sto.
9. znać, Adam, dobrze, bardzo, Anna.
ĆWICZENIE IX

n Prosze
˛ uzupełnić tekst wyrazami w odpowiedniej formie:

Jest wieczór. Adam niecierpliwie czeka na (Anna). Ona (wracać)
autobusem i jak zwykle (spóźniać sie˛). Wreszcie ktoś (pukać), on szybko
(otwierać) drzwi.
– Dobry wieczór! Co (słychać)? – (pytać) zme˛czona Anna i uważnie
(ogla˛dać) mieszkanie.
– (Witać)! Czekam na ciebie i (czytać) te˛ (nudna) ksia˛żke˛ na ćwiczenia
z magistrem Tomaszewskim...
– To „Logika matematyczna”? Rzeczywiście, nie bardzo ciekawa, ale
(znać) ja˛ dobrze... (Pamie˛tać), że dziś ty (sprza˛tać) mieszkanie?
Zaskoczony Adam (otwierać) szeroko oczy...
– Eee, czy na pewno (mieć) dobry humor? – ostrożnie pyta Anne˛.
– Niestety nie, (mieć) dość – (odpowiadać) zrezygnowana i ogłasza:
– Dziś nie (my, sprza˛tać)!
Otwiera okno, (wła˛czać) telewizor i sama (ogla˛dać) program psychologiczny: „Czy dobrze (ty, znać) swojego (partner)?”.
Adam o nic nie pyta, (czytać) ksia˛żke˛. Oni nie (rozmawiać), siedza˛
osobno. (Mieć) kolejny „cichy wieczór”.

