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mój
twój

jego / jej
zawód
lekarz

prawnik
rolnik

my
your
his / her
job
doctor
lawyer
farmer

Mój zawód to rolnik. Jestem rolnikiem.
Jego zawód to prawnik. On jest prawnikiem.

mój, twój, jego, jej zawód (rodzaj męski, masculine)
moja, twoja, jego, jej narodowość (rodzaj żeński, feminine)

Wstaw słowa w odpowiednich miejscach: 
jego, jej, lekarz, lekarzem, mój, twoja, twój.
1.  (On) ................ zawód to prawnik.

2.  Mój zawód to ................ .

3.  Czy (ty) ................ zawód to rolnik?

4.  Jaka jest (ty) ................ narodowość?

5.  Ten mężczyzna jest ................ .

6.  (ja) ................ zawód to nauczyciel.

7.  Jaka jest (ona) ................ narodowość?

Jaki jest twój zawód?

Czy twój zawód to prawnik?

Czy twój zawód to nauczyciel?

Czy twój zawód to rolnik?

Czy twój zawód to prawnik?

Jaki jest jej zawód?

Czy on jest nauczycielem? 

Jaki jest jego zawód?

Mój zawód to lekarz.

Nie, mój zawód to nie prawnik. To lekarz.

Nie, nie jestem nauczycielem. Jestem uczniem.

Tak, mój zawód to rolnik.

Nie, nie jestem prawnikiem. Jestem rolnikiem.

Ona jest lekarzem.

Nie, on nie jest nauczycielem.  
On jest prawnikiem.

Jego zawód to rolnik.
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kim jesteś z zawodu?
architekt

malarz
pisarz

pielęgniarka
żołnierz

what are you? what’s your job?
architect
painter
writer
nurse
soldier

on/ona jest: 
(narzędnik/instrumental) on jest: ona jest:

lekarzem
rolnikiem

architektem
żołnierzem

malarzem
pisarzem

prawnikiem
pielęgniarzem
nauczycielem

malarką
pisarką

prawniczką
pielęgniarką
nauczycielką

Wybierz poprawną formę.
1.  Ta kobieta jest malarz / malarzem / malarka / malarką z zawodu.

2.  Ten mężczyzna jest z zawodu architekt / architektem.

3.  Ta pielęgniarz / pielęgniarzem / pielęgniarka / pielęgniarką pochodzi z Niemiec.

4.  Czy ona jest pisarz / pisarzem / pisarka / pisarką?

5.  Ten prawnik / prawnikiem / prawniczka / prawniczką nie jest z Polski.

Kim jesteś z zawodu?

Kim ona jest z zawodu?

Czy on jest nauczycielem z zawodu? 

Czy ty jesteś pisarzem z zawodu?

Czy ona jest malarką?

Kim jest ta dziewczyna?

Jestem architektem.

Ona jest lekarzem.

Nie, on nie jest nauczycielem. 
Jego zawód to żołnierz.

Nie, nie jestem pisarzem. Jestem malarzem.

Tak, ona jest malarką.

Ona jest pielęgniarką i ma na imię Daria.

 Kim pan jest z zawodu?

 Z zawodu jestem lekarzem. A jaki jest pani zawód?

 Jestem pielęgniarką.
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szkoła
w szkole

biuro
w biurze

school
at school
office
in the office

Czy to szkoła?

Czy to biuro?

Czy jesteś w szkole?

Czy jestem w biurze?

Gdzie jest nauczyciel?

Gdzie jest prawniczka?

Tak, to szkoła.

Nie, to nie biuro. To szkoła.

Tak, jestem w szkole.

Nie, nie jesteś w biurze. Jesteś w szkole.

Nauczyciel jest w szkole.

Prawniczka jest w biurze.

pracować
szpital

w szpitalu

to work
hospital
at hospital

pracować (to work)
(ja) pracuję

(ty) pracujesz
(on/ona) pracuje

Wstaw słowa w odpowiednie miejsca: 
biurze, pracuję, pracujesz, pracuje, pracuje, szpitalu.
1.  Ten nauczyciel ......................... w szkole.

2.  Ja nie ......................... w biurze. Jestem doktorem.

3.  Ta pielęgniarka ......................... w szpitalu.

4.  Lekarz pracuje w ......................... .

5.  Czy ty ......................... w biurze?

6.  Jestem prawnikiem i pracuję w ......................... .

Gdzie pracuje nauczyciel?

Gdzie pracuje lekarz?

Czy nauczyciel pracuje w szpitalu?

Gdzie pracuje prawnik?

Czy prawnik pracuje w szpitalu? 

Kim on jest i gdzie pracuje?

Kim ona jest i gdzie pracuje?

Czy Ty pracujesz w biurze?

Nauczyciel pracuje w szkole.

Lekarz pracuje w szpitalu.

Nie, nauczyciel pracuje w szkole.

Prawnik pracuje w biurze.

Nie, prawnik nie pracuje w szpitalu. 
Prawnik pracuje w biurze.

On jest prawnikiem i pracuje w biurze.

Ona jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu.

Nie, ja jestem uczniem i nie pracuję w biurze.
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więc
lub

so
or

Ta kobieta pracuje w biurze, więc jest prawnikiem lub architektem.

On pracuje w szkole. Kim jest?

Ta kobieta pracuje w biurze. Kim jest? 

Ten mężczyzna pracuje w szpitalu.  
Kim jest?

Ta dziewczyna pochodzi z Hiszpanii. 
Jaka jest jej narodowość?

Ten chłopak pochodzi z Polski. Jaka jest 
jego narodowość?

On pracuje w szkole, więc jest nauczycielem.

Ta kobieta pracuje w biurze, więc jest 
prawnikiem lub architektem.

Ten mężczyzna pracuje w szpitalu, więc jest 
lekarzem lub pielęgniarzem.

Ta dziewczyna pochodzi z Hiszpanii, więc jest 
Hiszpanką.

Ten chłopak pochodzi z Polski, więc jest 
Polakiem.

 Cześć. Kim jesteś z zawodu?

 Cześć, jestem lekarzem i pracuję w szpitalu. A ty?

 Ja jestem nauczycielem i pracuję w szkole.

Notatki
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Komunikacja 1

Ćwiczenie  2. Uzupełnij.

1.  Kobieta nazywa się …................. …................. 

 i mieszka w …................., w  …................. Pochodzi z ….................

 Jest z zawodu …................. i pracuje w ….................

2.  Mężczyzna nazywa się …................. …................. i mieszka w ….................

 Pochodzi z …..................

 Z zawodu jest …................. Nie pracuje w ….................

Ćwiczenie 1. Dialog.

Robert ● Dzień dobry. Nazywam się Robert Kwiatkowski. A pani?

Barbara ○ Dzień dobry. Nazywam się Barbara Wójcik. Miło mi pana poznać.

Robert ● Mnie również miło panią poznać. Jak się pani miewa?

Barbara ○ Wszystko w porządku, dziękuję! A pan?

Robert ● Również dobrze, dziękuję!

Barbara ○ Skąd pan pochodzi?

Robert ● Pochodzę z Polski. A skąd pani pochodzi?

Barbara ○ Pochodzę z Niemiec, ale mieszkam w Polsce, w Łodzi. Gdzie pan mieszka?

Robert ● Mieszkam w Krakowie.

Barbara ○ Czy Kraków to stolica Polski?

Robert ● Nie, stolicą Polski jest Warszawa.

Barbara ○ Kim pan jest z zawodu?

Robert ● Jestem lekarzem.

Barbara ○ Czy pracuje pan w szpitalu?

Robert ● Nie, nie pracuję w szpitalu. A jaki jest pani zawód?

Barbara ○ Jestem architektem, więc pracuję w biurze. 

Robert ● Do widzenia!

Barbara ○ Do widzenia!

Ćwiczenie  3. Przećwiczcie podobny dialog w parach.
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Gramatyka 1

Ćwiczenie  1

Wstaw słowa z ramki do zdań.

 
1.  Dzień .............. .

2.  Miło mi .............. poznać.

3.  Nazywam .............. Michał.

4.  .............. to jest nazwisko?

5.  Co u .............. słychać?

się     miewa     imię     zobaczenia     pana     cię     dobry     czy      wszystko     jak

Ćwiczenie  2

Uzupełnij odmianę czasowników.

6.  .............. się nazywasz?

7.  Dziękuję, .............. w porządku.

8.  Jak się pan .............. ?

9.  Do .............. .

10.  Jak masz na .............. ?

bezokolicznik być

ja mieszkam

ty masz

on/ona

bezokolicznik nazywać się

ja

ty pochodzisz

on/ona pracuje
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Ćwiczenie  14

Uzupełnij brakujące litery.
 
1.  na _ _ isk _

2.  st _ l _ ca

3.  D _   wi _ _ enia

4.  w _ _ y _ tko  w  po _ _ ą _ ku

5.  _ _ iew _ _ yna

6.  M _ ie   r_ w _ _ eż

7.  ar _ _ it _ kt

8.  U _ _ ain _

9.  n _ r _ dowo _ _

10.  nau _ _ y _ _ el

Słownictwo 

Ćwiczenie  13

Wykreśl słowa, które nie pasują.
 
1.  malarz ● pisarz ● żołnierz ● pielęgniarka 

2.  Szwecja ● Kraków ● Polska ● Niemcy 

3.  gdzie ● jaki ● ten ● kto

4.  nauczyciel ● uczennica ● uczeń ● rolnik

5.  w szkole ● narodowość ● w biurze ● w szpitalu

6.  Hiszpania ● Francuzka ● Angielka ● Polka

7.  nauczyciel ● uczniem ● lekarzem ● prawnikiem

8.  miasto ● państwo ● zawód ● wieś 

9.  szkoda gadać ● świetnie ● wszystko w porządku ● bardzo dobrze

10.  pielęgniarka ● nauczycielka ● mężczyzna ● kobieta


