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Soluzioni degli esercizi

SOLUZIONI

Unità 1

Esercizio 1
Coniugare il verbo być.
1. Cześć, gdzie (ty) jesteś? – 2. Jestem tu, blisko. – 3. Kto to jest? – 4. To są pan profesor i pani profesor. 
– 5. (my) jesteśmy tu. – 6. Gdzie wy jesteście? – 7. My też jesteśmy tu. – 8. Co to jest? – 9. Czy to jest 
krzesło? – 10. Nie, to jest ławka. 

Esercizio 2
Rispondere alle domande usando le parole sotto elencate.
Esempi di risposta.
To jest kwiatek. To jest słońce. To jest kobieta. 
Tak, to jest torba. Tak, to jest krzesło. 
Nie, to nie jest kwiatek, to jest klucz. Nie, to nie jest ławka, to jest krzesło. 

Esercizio 3
Completare le frasi con le forme corrette dei pronomi e degli aggettivi.
1. To jest brama. Jaka jest ta brama? Brama jest wysoka. – 2. To jest winda. Jaka jest ta winda? Ta winda 
jest mała. – 3. To jest ptak. Jaki jest ten ptak? Ten ptak jest szary. – 4. To jest komputer. Jaki jest ten kom-
puter? Ten komputer jest stary. – 5. To jest ćwiczenie. Jakie jest to ćwiczenie? To ćwiczenie jest nowe.  
– 6. To jest palma. Jaka jest ta palma? Ta palma jest zielona. – 7. To jest pomnik. Jaki jest ten pomnik? Ten 
pomnik jest wysoki. – 8. To jest krzesło. Jakie jest to krzesło? To krzesło jest czarne. – 9. To jest kobieta. 
Jaka jest ta kobieta? Ta kobieta jest młoda. – 10. To jest jabłko. Jakie jest to jabłko? To jabłko jest żółte. 

Esercizio 4 
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
1. (Ta) biblioteka jest duża. – 2. (Ten) długopis jest tani. – 3. (To) drzewo jest niskie. – 4. (Ta) kawa jest 
dobra. – 5. (Ta) kopia jest brzydka. – 6. (To) okno jest wąskie. – 7. (Ten) pomnik jest wysoki. – 8. (Ten) 
samochód jest stary. – 9. (Ta) ulica jest szeroka. – 10. (To) zdjęcie jest ładne. 

Esercizio 5 
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio.
1. To jest bilet. Ten bilet jest mały. – 2. To jest ćwiczenie. To ćwiczenie jest trudne. – 3. To jest krzesło. 
To krzesło jest niskie. – 4. To jest plecak. Ten plecak jest ciężki. – 5. To jest książka. Ta książka jest 
ładna. – 6. To jest zegarek. Tan zegarek jest duży. – 7. To jest ławka. Ta ławka jest twarda. – 8. To jest 
drzewo. To drzewo jest wysokie. – 9. To jest chusteczka. Ta chusteczka jest miękka. – 10. To jest palma. 
Ta palma jest zielona. 
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Esercizio 6
Costruire le frasi come nell’esempio.
1. To jest park i to jest park. Ten park jest duży, a tamten jest mały. – 2. To jest lampa i to jest lampa. 
Ta lampa jest wysoka, a tamta jest niska. – 3. To jest film i to jest film. Ten film jest długi, a tamten jest 
krotki. – 4. To jest komputer i to jest komputer. Ten komputer jest nowy, a tamten jest stary. – 5. To jest 
ciastko i t jest ciastko. To ciastko jest słodkie, a tamto jest niesłodkie. – 6. To jest kurtka i to jest kurtka. 
Ta kurtka jest lekka, a tamta jest ciężka. – 7. To jest piwo i to jest piwo. To piwo jest jasne, a tamto jest 
ciemne. – 8. To jest winda i to jest winda. Ta winda jest szybka, a tamta jest wolna. – 9. To jest pies i 
to jest pies. Ten pies jest wesoły, a tamten jest smutny. – 10. To jest mieszkanie i to jest mieszkanie. To 
mieszkanie jest jasne, a tamto jest ciemne. 

Unità 2

Esercizio 1
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio.
1. To jest bilet. To są bilety. Ten bilet jest mały. Te bilety są małe. – 2. To jest ćwiczenie. To są ćwiczenia. 
To ćwiczenie jest trudne. Te ćwiczenia są trudne. – 3. To jest krzesło. To są krzesła. To krzesło jest ni-
skie. Te krzesła są niskie. – 4. To jest plecak. To są plecaki. Ten plecak jest ciężki. Te plecaki są ciężkie. 
– 5. To jest książka. To są książki. Ta książka jest ładna. Te książki są ładne. – 6. To jest zegarek. To są 
zegarki. Ten zegarek jest duży. Te zegarki są duże. – 7. To jest ławka. To są ławki. Ta ławka jest twarda. 
Te ławki są twarde. – 8. To jest drzewo. To są drzewa. To drzewo jest wysokie. Te drzewa są wysokie. 
– 9. To jest chusteczka. To są chusteczki. Ta chusteczka jest miękka. Te chusteczki są miękkie. – 10. To 
jest palma. To są palmy. Ta palma jest zielona. Te palmy są zielone. 

Esercizio 2 
Costruire le frasi come nell’esempio.
1. To są parki. Ten park jest duży, a tamten jest mały. – 2. To są lampy. Ta lampa jest wysoka, a tamta 
jest niska. – 3. To są filmy. Ten film jest długi, a tamten jest krotki. – 4. To są. komputery. Ten komputer 
jest nowy, a tamten jest stary. – 5. To są ciastka. To ciastko jest słodkie, a tamto jest niesłodkie. – 6. To są 
kurtki. Ta kurtka jest lekka, a tamta jest ciężka. – 7. To są piwa. To piwo jest jasne, a tamto jest ciemne. 
– 8. To są windy. Ta winda jest szybka, a tamta jest wolna. – 9. To są psy. Ten pies jest wesoły, a tamten 
jest smutny. – 10. To są mieszkania. To mieszkanie jest jasne, a tamto jest ciemne. 

Esercizio 3 
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. Wiem, co oni czytają. – 2. Profesor wie, co (my) czytamy. – 3. Profesor wie i odpowiada, kiedy student 
pyta. – 4. Krzysiek wie, gdzie oni spędzają czas. – 5. Nie wiem, gdzie wy się spotykacie. – 6. Wiem, co 
czyta Bożenka. – 7. Ona wie, gdzie spotyka się nasza grupa. – 8. Nie wiem, jak on się nazywa. – 9. Czy 
wiecie, gdzie my spędzamy wakacje? – 10. Wiem, jak nazywa się nasza bibliotekarka. 
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Esercizio 4
Costruire la domanda e concordare gli aggettivi tra parentesi.
1. To jest komputer. Jaki jest komputer? Komputer jest nowy. – 2. To jest książka. Jaka jest książka? 
Książka jest ciekawa. – 3. To jest bar. Jaki jest bar? Bar jest mały. – 4. To jest drzewo. Jakie jest drzewo? 
Drzewo jest wysokie. – 5. To jest pomnik. Jaki jest pomnik? Pomnik jest brzydki. – 6. To jest ławka. Jaka 
jest ławka? Ławka jest stara. – 7. To jest koleżanka. Jaka jest koleżanka? Koleżanka jest miła. – 8. To jest 
okno. Jakie jest okno? Okno jest nowe. – 9. To jest student. Jaki jest student? Student jest niski. – 10. To 
jest krzesło. Jakie jest krzesło? Krzesło jest ładne. 

Unità 3

Esercizio 1 
Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Ania i koleżanka kupują duży zeszyt. – 2. Księgarnia oferuje dobrą książkę. – 3. Ja oglądam długi 
film. – 4. Grupa ma trudne pytanie. – 5. Dzieci oglądają kolorowy album. – 6. Koneser kupuje interesu-
jący obraz. – 7. Turysta i turystka kupują tanią pocztówkę. – 8. Kiedy czytasz krótki list? – 9. Profesor i 
grupa czytają łatwe ćwiczenie. – 10. Kto rysuje złą mapę? 

Esercizio 2 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Artysta maluje zielony las. – 2. Kuzynka ogląda nowe mieszkanie. – 3. Chłopak fotografuje popularnego 
aktora. – 4. Firma portugalska buduje stadion narodowy. – 5. Dzieci malują czerwoną różę. – 6. Czasem 
spotykam Roberta w centrum. – 7. Kto zna dobrego adwokata? – 8. Mama zna Grażynę. – 9. Rodzina 
ogląda szympansa w ZOO. – 10. Malarz maluje wysokie okno. 

Esercizio 3 
Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Ania i koleżanka kupują duże zeszyty. – 2. Księgarnia oferuje dobre książki. – 3. Ja oglądam długie 
filmy. – 4. Grupa ma trudne pytania. – 5. Dzieci oglądają kolorowe albumy. – 6. Koneser kupuje interesu-
jące obrazy. – 7. Turysta i turystka kupują tanie pocztówki. – 8. Kiedy czytasz krótkie listy? – 9. Profesor 
i grupa czytają łatwe ćwiczenia. – 10. Kto rysuje złe mapy? 

Esercizio 4 
Coniugare il verbo kupować.
1. Kasia i Alicja zawsze tu kupują. – 2. Czy Zośka tam kupuje? – 3. Nie, ona tam nie kupuje. – 4. Ja często 
tam kupuję. – 5. Oni rzadko kupują w centrum. – 6. Czy wy tu często kupujecie? – 7. Tak, my tu często 
kupujemy. – 8. A my zwykle kupujemy tam. – 9. Karol tu nie kupuje. – 10. Kiedy ty tu kupujesz? 

Esercizio 5 
Scrivere le parole al nominativo plurale.
1. duży zeszyt → duże zeszyty – 2. dobra książka → dobre książki – 3. długi film → długie filmy – 4. trudne 
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pytanie → trudne pytania – 5. kolorowy album → kolorowe albumy – 6. interesujący obraz → interesujące 
obrazy – 7. tania pocztówka → tanie pocztówki – 8. krótki list → krótkie listy – 9. łatwe ćwiczenie → łatwe 
ćwiczenia – 10. zła mapa → złe mapy 

Esercizio 6 
Scrivere le domande e le risposte usando le parole sotto elencate.
Attenzione: la scelta dei colori può essere diversa da quella data nella soluzione.
1. To jest tulipan. Jaki jest ten tulipan? Ten tulipan jest czerwony. – 2. To jest światło. Jakie jest to świa-
tło? To światło jest żółte. – 3. To są ławki. Jakie są te ławki? Te ławki są brązowe. – 4. To jest lampa. 
Jaka jest ta lampa? Ta lampa jest biała. – 5. To są drzewa. Jakie są te drzewa? Te drzewa są zielone. –  
6. To jest wino. Jakie jest to wino? To wino jest różowe. – 7. To jest torba. Jaka jest ta torba? Ta torba 
jest szara. – 8. To są samochody. Jakie są te samochody? Te samochody są czarne. – 9. To jest szalik. 
Jaki jest ten szalik? Ten szalik jest pomarańczowy. – 10. To jest długopis. Jaki jest ten długopis? Ten 
długopis jest niebieski. 

Esercizio 7
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. Pani profesor czyta, co organizuje grupa. – 2. Student słucha, co opowiada kolega. – 3. Klient kupuje, 
co reklamuje telewizja. – 4. Czy ty wiesz, kto tam rozmawia? – 5. Dziecko słucha, kiedy mama czyta. 
– 6. Pani profesor słucha, co proponuje grupa. – 7. Nauczyciel pyta, a student odpowiada. – 8. Mama i 
tata kontrolują, co ogląda dziecko. – 9. Sekretarka słucha, kiedy dyrektor i prezes rozmawiają. – 10. Oni 
dobrze wiedzą, gdzie ja mieszkam. 

Unità 4

Esercizio 1 
Unire le parti di dialogo delle due colonne. 
1h – 2e – 3b – 4k – 5j – 6d – 7a – 8f – 9c – 10g

Esercizio 2
Fare i conti e rispondere alle domande, scrivendo i numeri in lettere.
1. Ołówek kosztuje euro dziesięć. Dwa ołówki kosztują dwa euro dwadzieścia. – 2. Zeszyt kosztuje dwa 
euro piętnaście. Trzy zeszyty kosztują sześć euro czterdzieści pięć centów. – 3. Album kosztuje dwa-
naście euro dziesięć centów. Dwa albumy kosztują dwadzieścia cztery euro dwadzieścia. – 4. Książka 
kosztuje osiemnaście euro pięć centów. Cztery książki kosztują siedemdziesiąt dwa euro dwadzieścia 
centów. – 5. Długopis kosztuje pięć euro. Trzy długopisy kosztują piętnaście euro. – 6. Koperta kosztuje 
piętnaście centów. Trzy koperty kosztują czterdzieści pięć centów. – 7. CD kosztuje euro. Cztery CD 
kosztują cztery euro. – 8. Temperówka kosztuje dwa euro dziesięć. Trzy temperówki kosztują sześć 
trzydzieści. – 9. Piórnik kosztuje piętnaście euro pięć centów. Dwa piórniki kosztują trzydzieści euro 
dziesięć. – 10. Mapa kosztuje osiem euro. Trzy mapy kosztują dwadzieścia cztery euro. 
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Esercizio 3 
Coniugare i verbi tra parentesi. 
1. Wiem, gdzie uczy się ta dziewczynka. – 2. Nie wiemy, czy lubisz kolor niebieski. – 3. Czy ty wiesz, 
kogo policjant prosi o dokumenty? – 4. Oni nie wiedzą, co ja liczę. – 5. Mama wie, kiedy dzieci krzy-
czą. – 6. Rodzice wiedzą, co robią dzieci. – 7. Ludzie wiedzą, kogo student prosi o stypendium. – 8. On 
wie, o co ludzie proszą policjanta. – 9. Czy wy wiecie, kto mówi po angielsku? – 10. Nie wiem, czy ty 
i bibliotekarka mówicie po polsku. 

Esercizio 4 
Completare le frasi usando i verbi in corsivo, come nell’esempio. 
1. Kasia lubi tańczyć i cały czas tańczy. – 2. Robert i Tomek lubią rozmawiać i teraz właśnie rozma-
wiają. – 3. Gosia nie lubi siedzieć, ale teraz siedzi. – 4. My lubimy bawić się dobrze i tutaj dobrze się 
bawimy. – 5. Czy ty nie lubisz mówić? – tak mało mówisz. – 6. Daniel lubi patrzeć na Kasię i cały czas 
patrzy tylko na Kasię. – 7. Czy wy lubicie tylko słuchać, nie lubicie mówić? Cały czas tylko słuchacie. 
– 8. Grzesiek nie lubi tańczyć, lubi stać i teraz stoi. – 9. My nie lubimy siedzieć i dlatego nie siedzimy. 
– 10. Paweł i Ola lubią tańczyć i cały wieczór tańczą. 

Esercizio 5 
Introdurre nelle frasi le preposizioni na, za, o. 
1. Koleżanka zaprasza Piotrka na koncert. – 2. Ja często patrzę na zegarek. – 3. Dziecko prosi o zabawkę. –  
4. Technik odpowiada za efekty laserowe. – 5. Kierowca patrzy na ulicę. – 6. Pasażer czeka na tramwaj numer 
7. – 7. Turysta dziękuje za informację. – 8. Klientka płaci za pomidory i sałatę. – 9. Nowa studentka pyta o 
bibliotekę. – 10. Kolega czeka na list. 

Esercizio 6 
Costruire le frasi come nell’esempio.
1. Sok kosztuje 9 zł, kupujemy 3 soki, płacimy 27 zł. – 2. Woda kosztuje 2 zł, kupujemy 4 wody, pła-
cimy 8 zł. – 3. Czekolada kosztuje 8 zł, kupujemy 3 czekolady, płacimy 24 zł. – 4. Jogurt kosztuje 3 zł, 
kupujemy 4 jogurty, płacimy 12 zł. – 5. Piwo kosztuje 5 zł, kupujemy 2 piwa, płacimy 10 zł. – 6. Jajko 
kosztuje 2 zł, kupujemy 4 jajka, płacimy 8 zł. – 7. Chleb kosztuje 6 zł, kupujemy 3 chleby, płacimy 18 
zł. – 8. Bagietka kosztuje 3 zł, kupujemy 3 bagietki, płacimy 9 zł. – 9. Wino czerwone kosztuje 25 zł, 
kupujemy 2 wina, płacimy 50 zł. – 10. Tort kosztuje 33 zł, kupujemy 3 torty, płacimy 99 zł. 

Esercizio 7 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi della prima frase all’accusativo.
1. Piotrek zaprasza moją (niską) koleżankę. – 2. Redaktor zaprasza tego (szczerego) polityka. – 3. Ekspe-
dient zaprasza bogatą klientkę. – 4. Kto zaprasza to wesołe dziecko? – 5. Redaktor zaprasza tego (znanego) 
piłkarza. – 6. Klub zaprasza popularną grupę rockową. – 7. Profesor zaprasza popularne radio. – 8. Szkoła 
zaprasza znanego psychologa. – 9. Kacper zaprasza Anię. – 10. Kto zaprasza Adama? 

Esercizio 8 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Dziecko ma zabawkę. – 2. Ten pan czyta gazetę sportową. – 3. My oglądamy dobrą wystawę. – 4. Inży-
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nier rysuje projekt. – 5. Czy masz zegarek? – 6. Mama ogląda nowy film. – 7. Czytam interesujący artykuł. 
– 8. Pasażer kupuje bilet autobusowy. – 9. Profesor czyta ćwiczenie. – 10. Tam kupujemy dobrą kawę. 

Esercizio 9 
Coniugare al presente i verbi tra parentesi.
1. Artur bardzo kocha Jolę. – 2. Pasażer czeka na autobus numer 3. – 3. Ja zwykle czytam artykuły ekono-
miczne. – 4. Mama i tata odpoczywają w pięknym parku. – 5. Gdzie mieszkasz? – 6. Klientka pyta o cenę 
biletu. – 7. Kiedy mamy egzamin? – 8. Jak długo czekacie na tramwaj? – 9. Ja kocham Marka, a ty kogo 
kochasz? – 10. Turysta pyta o adres w centrum i o muzeum. 

Esercizio 10 
Coniugare al presente i verbi tra parentesi. 
1. Ja tu spaceruję rano, a wy kiedy spacerujecie? – 2. Inżynier projektuje nowy samochód, a ty co pro-
jektujesz? – 3. Artystka maluje portret, a artysta co maluje? – 4. Turysta pakuje walizkę, a wy co paku-
jecie? – 5. Ty kupujesz gazetę wieczorem, a kiedy oni kupują gazetę? – 6. Aktorka dziękuje za kwiaty, 
a za co dziękuje dziecko? – 7. Firma budowlana buduje tu sklep, a gdzie wy budujecie dom? – 8. Marta 
studiuje medycynę, a ty co studiujesz? – 9. Ja szybko rysuję ptaki, a wy jak rysujecie ptaki? – 10. Ty 
zawsze notujesz adresy, czy Bartek też notuje adresy? 

Esercizio 11 
Costruire le frasi usando le parole sotto elencate.
Esempi di frasi.
Agata często kupuje chusteczki. Gość zawsze ogląda album. Stasio rzadko kupuje nożyczki. Czasem 
rodzice kupują gazetę. 

Unità 5

Esercizio 1 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi della prima frase all’accusativo singolare.
1. Ojciec czyta gazetę. – 2. Chłopiec rysuje drzewo. – 3. Rodzina ogląda film. – 4. Mechanik ogląda stary 
samochód. – 5. Fotografuję mamę i tatę. – 6. Otwierasz często wysokie okno. – 7. Artysta rysuje czerwone 
kwiaty. – 8. Przez okno widzimy rzekę. – 9. Kasjer liczy bilety. – 10. Student widzi rektora i dziekana. 

Esercizio 2 
Sostituire i sostantivi e gli aggettivi della prima frase col pronome personale all’accusativo. 
1. To jest gazeta. Ojciec ją czyta. On patrzy na nią. – 2. To jest drzewo. Chłopiec je rysuje. On patrzy na 
nie. – 3. To jest film. Rodzina go ogląda. Rodzina czeka na niego. – 4. To jest stary samochód. Mechanik go 
ogląda. On patrzy na niego. – 5. To jest mama a to tata. Fotografuję ich. Patrzę na nich. – 6. To jest wysokie 
okno. Otwierasz je często. Patrzymy na nie. – 7. To są czerwone kwiaty. Artysta je rysuje. On patrzy na 
nie. – 8. To jest rzeka. Przez okno ją widzimy. Często patrzymy na nią. – 9. To są bilety. Kasjer je liczy. On 
uważnie patrzy na nie. – 10. To jest rektor a to dziekan. Student ich widzi. On patrzy na nich. 
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Esercizio 3 
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale all’accusativo. 
1. Ta sukienka ma za duży dekolt, dlatego rzadko ją noszę. – 2. Te rękawiczki są ładne i ciepłe, dlatego 
często je zakładam zimą. – 3. Te czarne buty są bardzo wygodne, chętnie je zakładam. – 4. Te spodnie są 
modne. Chętnie je zakładam. – 5. Ten szalik ma piękny kolor, często go noszę, bo wtedy wyglądam ład-
nie. – 6. Ta koszula jest elegancka. Ojciec zakłada ją na zebranie. – 7. Ten garnitur jest elegancki. Piotrek 
zakłada go, kiedy idzie na egzamin. – 8. Ten płaszcz przeciwdeszczowy jest dobry na deszcz, zakładam 
go,kiedy pada deszcz. – 9. Ta kurtka jest ciepła i wygodna, zakładam ją na wycieczkę. – 10. To futro jest 
ciepłe, ale ciężkie (i drogie). Rzadko je zakładam. 

Esercizio 4 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi all’accusativo, quindi ricostruire la frase usan-
do il pronome possessivo.
1. Ja mam bilet. To jest mój bilet. – 2. Kaśka i Marta mają ryby. To są ich ryby. – 3. Ty masz kaski. To są twoje 
kaski. – 4. Ona ma radio. To jest jej radio. – 5. My mamy ćwiczenia. To są nasze ćwiczenia. – 6. Dziecko ma 
piłkę. To jest jego piłka. – 7. Wy macie samochód. To jest wasz samochód. – 8. Profesor ma wykłady. To są jego 
wykłady. – 9. Ja mam kurtkę. To jest moja kurtka. – 10. Bartek i Wojtek mają mieszkanie. To jest ich mieszkanie. 

Esercizio 5 
Coniugare i verbi secondo le coniugazioni indicate.
Czekać: czekam, czekasz, czeka, czekamy, czekacie, czekają – Wyglądać: wyglądam, wyglądasz, wy-
gląda, wyglądamy, wyglądacie, wyglądają – Namawiać: namawiam, namawiasz, namawia, namawia-
my, namawiacie, namawiają – Widzieć: widzę, widzisz, widzi, widzimy, widzicie, widzą – Płacić: płacę, 
płacisz, płaci, płacimy, płacicie, płacą – Prosić: proszę, prosisz, prosi, prosimy, prosicie, proszą – Zo-
baczyć: zobaczę, zobaczysz, zobaczy, zobaczymy, zobaczycie, zobaczą – Mierzyć: mierzę, mierzysz, 
mierzy, mierzymy, mierzycie, mierzą – Spieszyć się: spieszę się, spieszysz się, spieszy się, spieszymy 
się, spieszycie się, spieszą się – Kosztować: kosztuję, kosztujesz, kosztuje, kosztujemy, kosztujecie, 
kosztują – Polować: poluje, polujesz, poluje, polujemy, polujecie, polują – Kupować: kupuję, kupujesz, 
kupuje, kupujemy, kupujecie, kupują – Chcieć: chcę, chcesz, chce, chcemy, chcecie, chcą – Brać: biorę, 
bierzesz, bierze, bierzemy, bierzecie, biorą – Iść: idę, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idą – Móc: mogę, 
możesz, może, możemy, możecie, mogą 

Esercizio 6 
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. Rano biorę bilet, torbę i klucze i idę do centrum. – 2. Kiedy kupujesz czerwone kwiaty? – 3. My dzi-
siaj piszemy test gramatyczny. – 4. Klient i klientka biorą koszyki. – 5. Tam daleko idzie moja sąsiadka. 
– 6. Kto pisze dobre dialogi filmowe? – 7. Oni kupują sweter, buty i kurtkę. – 8. Czy wy chcecie teraz 
odpoczywać? – 9. Dlaczego bierzesz dziś parasolkę? – 10. Mój sąsiad często tu spaceruje. 

Esercizio 7 
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
Esempi di frasi.
Ten garnitur jest drogi. Ta czapka jest ładna. Te spodnie są zniszczone. 
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Esercizio 8 
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.
Pasażer czeka na autobus. Co chwilę patrzy na zegarek i na ulicę; jest trochę niecierpliwy. Kiedy pa-
sażer płaci za bilet, liczy na punktualną komunikację. Niestety, czasem nie wszystko idzie tak dobrze. 
Ludzie czekają na autobus długo, denerwują się na komunikację i patrzą na zegarki albo pytają o go-
dzinę. Czasem nawet nie dziękują za informację. Kiedy ktoś lubi być punktualny, modli się o autobus.

Esercizio 9 
Scrivere le domande con le parole sotto elencate (alcune parole si ripetono). 
1. Kogo kocha Artur? – 2. Na co czeka pasażer? – 3. Co zwykle czytasz? – 4. Kogo zwykle fotografują 
mama i tata? – 5. Za co dziękuje kierowca? – 6. O co pyta klientka? – 7. Za co płacisz? – 8. Na kogo 
czekacie tak długo? – 9. Kogo kochasz? – 10. O co pyta turysta? 

Unità 6

Esercizio 1
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
Esempi di frasi.
Krystian idzie na trening, zakłada wygodne buty. Monika idzie na plażę, zakłada kostium plażowy. Ko-
leżanki idą na wesele, zakładają długie suknie. 

Esercizio 2
Scegliere dalla tabella a pagina precedente una parola e inserirla nelle frasi. 
1. Lech Wałęsa to znany Polak. – 2. Japończyk fotografuje starą bazylikę. – 3. Pan Kowalski kupuje 
niemiecki samochód. – 4. Ten Francuz mówi tylko po francusku i czyta francuską gazetę. – 5. Twoje 
notatki nie są jasne, nic nie rozumiem, bo piszesz po niemiecku. – 6. Tam w centrum jest znana włoska 
restauracja. – 7. Łosoś norweski kosztuje dużo. – 8. Sofia Loren to Włoszka. – 9. Frankfurt to duże nie-
mieckie miasto. – 10. Fado to piękna muzyka portugalska. 

Esercizio 3
Rispondere alle domande.
Esempi di frasi.
1. W sobotę. Mam wolny wieczór w sobotę. – 2. W poniedziałek. Kupuję owoce w poniedziałek. – 3. W 
piątek. W piątek czytam program telewizyjny.

Esercizio 4
Declinare i sostantivi tra parentesi.
1. Interesuję się ekologią. – 2. Ona interesuje się fotografią. – 3. My interesujemy się polityką. – 4. Czy oni 
interesują się malarstwem? – 5. Kto interesuje się architekturą? – 6. Nikt nie interesuje się muzyką. – 7. On 
interesuje się sportem. – 8. One interesują się kinem. – 9. Czy ty interesujesz się cyrkiem? – 10. Ja interesuję 
się boksem. 



Soluzioni degli esercizi

 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  9

Esercizio 5
Declinare gli aggettivi tra parentesi.
1. Interesuję się samochodami ekologicznymi. – 2. Ona interesuje się fotografią dokumentalną. – 3. Inte-
resujemy się polityką europejską. – 4. Oni interesują się malarstwem abstrakcyjnym. – 5. Interesuję się 
architekturą barokową. – 6. Nie interesujemy się muzyką klasyczna. – 7. On interesuje się amerykańskim 
sportem. – 8. One interesują się polskim kinem. – 9. Interesuję się problemami ekonomicznymi. – 10. In-
teresujemy się literaturą romantyczną. 

Esercizio 6
Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Ogrodnik zajmuje się czerwonymi pomidorami. – 2. Klub sportowy interesuje się nowymi bokserami. – 
3. Kto zajmuje się starymi ławkami? – 4. Magdalena interesuje się miastami europejskimi. – 5. Filatelista 
interesuje się znaczkami pocztowymi. – 6. Grzesiek i jego kolega zajmują się programami komputerowymi. 
– 7. Ornitolog interesuje się ptakami migrującymi. – 8. Kto zajmuje się wysokimi drzewami? – 9. Agata 
interesuje się tylko modnymi torebkami. – 10. Profesor i student zajmują się gazetami literackimi.

Esercizio 7
Declinare i sostantivi tra parentesi.
1. Studiuję historię, ale interesuję się ekonomią. – 2. Studiuję prawo i interesuję się prawem. – 3. Stu-
diujemy matematykę, ale nie interesujemy się matematyką. – 4. On studiuje fizykę, bo nie interesuje się 
literaturą. – 5. Czy studiujesz malarstwo? Ty interesujesz się malarstwem. – 6. Studiuję język angielski, 
a interesuję się sztuką. – 7. Oni studiują medycynę i interesują się medycyną. – 8. Studiuję dziennikar-
stwo, bo interesuję się polityką. – 9. Studiujesz rolnictwo, czy interesujesz się biologią? – 10. Studiuję 
informatykę, a interesuję się architekturą. 

Esercizio 8
Scrivere gli aggettivi sotto elencati a destra o a sinistra del sostantivo.
1. trudne/małe ćwiczenie gramatyczne – 2. smaczne ciasto czekoladowe – 3. zimny sok jabłkowy –  
4. gorzki syrop ziołowy – 5. brzydka popielniczka kryształowa – 6. smutna aria operowa – 7. lekki aparat 
fotograficzny – 8. mały słownik ortograficzny – 9. praktyczna teczka papierowa – 10. stary płaszcz prze-
ciwdeszczowy 

Esercizio 9
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
z kolegą, z koleżanką, z panią profesor, z fryzjerką, z lekarzem, z sekretarką, z sąsiadem, z kuzynem, z 
przyjaciółką, z promotorem, z agentem ubezpieczeniowym, z nauczycielem tai-chi, z Włoszką 

Esercizio 10
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.   
1. Macie dobre piwo. Fabryka interesuje się waszym dobrym piwem. – 2. Kupuję kartkę pocztową. Kto 
interesuje się moją kartką pocztową? – 3. Masz starą książkę. Interesuję się twoją starą książką. – 4. Masz 
zły humor. Nikt nie interesuje się twoim złym humorem. – 5. On pisze nowy reportaż. Interesujemy się 
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jego nowym reportażem. – 6. Ona czyta grubą gazetę. Czy interesujesz się jej grubą gazetą? – 7. Kupujemy 
wysoki dom. Nikt nie interesuje się naszym wysokim domem. – 8. Bierzemy porcelanową filiżankę. Inte-
resujemy się tą porcelanową filiżanką. – 9. On ma małe dziecko. Interesujemy się jego małym dzieckiem. 
– 10. Oglądamy stare krzesło. Interesujemy się tym starym krzesłem. 

Esercizio 11 
Scrivere le domande usando le parole sotto elencate. 
1. Jaką książkę czyta pan profesor? – 2. Ile kosztuje czekolada? – 3. Kto kupuje słownik polsko-włoski? 
– 4. Jakiego delfina fotografują dzieci? – 5. Czy to jest twój przyjaciel? – 6. Jakie filmy lubicie oglądać? 
– 7. Co znajduje się w centrum Warszawy? – 8. Jakie ćwiczenie robi Patrycja? – 9. Jaki samochód ma 
twój sąsiad? – 10. Kogo zapraszasz na koncert? 

Unità 7

Esercizio 1 
Trasformare le frasi come nell’esempio.
1. Dominique Morseau jest Francuzką. – 2. Umberto Eco jest Włochem. – 3. Andrzej Wajda jest Pola-
kiem. – 4. Ulrike Gruber jest Niemką. – 5. Iwan Pawłowicz Szumow jest Rosjaninem. – 6. Anna Seniuk 
jest Polką. – 7. Michał Żebrowski jest Polakiem. – 8. Antonella Giuseppini jest Włoszką. – 9. Javier 
Bayon jest Hiszpanem. – 10. Tatiana Iwanowna Zajcewa jest Rosjanką. 

Esercizio 2
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio.
1. Mariusz jest starszym bratem. – 2. Mariusz jest informatykiem. – 3. Mariusz jest katolikiem. – 4. Ma-
riusz jest młody. – 5. Mariusz jest Polakiem. – 6. Mariusz jest socjalistą. – 7. Mariusz jest dobrym studen-
tem. – 8. Mariusz jest wegetarianinem. – 9. Mariusz jest wysoki. – 10. Mariusz jest zdolny. 

Esercizio 3
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale allo strumentale.
1. Rodzice telefonują często, i często rozmawiam z nimi. – 2. To jest znany piłkarz. Ostatnio pra-
sa często się nim zajmuje. – 3. To jest mój przyjaciel a to mój kuzyn, często spotykam się z nimi. –  
4. Nasza koleżanka wie wszystko, często uczymy się nią. – 5. Borys Szyc jest ostatnio popularny, redaktor 
robi z nim wywiad. – 6. To chyba jest bandyta. Policja interesuje się nim. – 7. To są piękne kwiaty. Chętnie 
zajmuję się nimi. – 8. Gramatyka jest interesująca, zajmujemy się nią z profesorem. – 9. Muzyka jest naszą 
pasją, zajmujemy się nią cały czas. – 10. Wasz pies jest bardzo ładny. Kto zwykle się nim zajmuje? 

Esercizio 4
Rispondere alle domande usando la forma dello strumentale. 
Esempi di frasi.
1. Koresponduję po angielsku z dyrektorem/z Johnem/ z Anglikiem. – 2. z profesorem/z kolegami/z 



Soluzioni degli esercizi

 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  11

Hansem/z Petrą – 3. z Francuzką/z Francuzem/z kuzynami – 4. z Juanem/z Carmensitą/z Hiszpanami 
– 5. z Rosjanami/z Borysem/z Tatianą – 6. z koleżanką/ z Mongiem/z Chińczykami – 7. z lektorem/z 
Włochem/z Paolą – 8. z armatorem/z profesorem/z Grekami – 9. z przyjaciółką/z nauczycielem/z Pola-
kami – 10. z Hassanem/z Arabką/ze studentami 

Esercizio 5
Completare il dialogo con le domande sotto elencate.
1. Na co patrzysz? Na nic. – 2. Co tam stoi? Nic. – 3. Co rodzice oglądają wieczorem? Nic. – 4. Czym 
się interesuje Iza? Niczym. – 5. Kiedy zwiedzasz galerię? Nigdy. – 6. Gdzie kupujesz kawę? Nigdzie. 
– 7. Kto tu pracuje? Nikt. – 8. O co pyta turysta? O nic. – 9. Z czym jest ta sałatka? Z niczym. – 10. Z 
kim tańczysz? Z nikim. 

Esercizio 6
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. Pasażer pyta, czy kierowca sprzedaje bilety. – 2. Klient pyta, ile kosztują banany. – 3. Kasjerka mówi, 
ile klient płaci za zakupy. – 4. Prezenter mówi, kto śpiewa nową piosenkę po angielsku. – 5. Dziennikarz 
mówi, z kim spotyka się prezydent. – 6. Kibic czyta, z kim gra jego drużyna. – 7. Ja nie rozumiem, co 
oni mówią po angielsku. – 8. Tamten pan mówi, a czy wy rozumiecie? – 9. Ludzie oglądają, jaka jest 
nowa oferta. – 10. My nie pamiętamy, gdzie pracuje Robert. 

Esercizio 7 
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. On mówi, co my piszemy. – 2. Oni czytają, co ja kupuję. – 3. Oni biją się, kiedy oni obejmują się. –  
4. Ty śpiewasz, a ja (tańczę. – 5. Ona ćwiczy, a my jedziemy na koniu. – 6. Ja golę się, kiedy ty kąpiesz 
się. – 7. My rysujemy, co tam leży. – 8. Ona sprząta, a ty uczysz się. – 9. Oni pracują i płacą. – 10. Ma-
luję, kiedy oni modlą się. 

Unità 8

Esercizio 1
Declinare al genitivo i nomi propri indicati. 
a. kościół świętego Tomasza, kaplica świętego Marka, bazylika świętego Piotra, kościół świętego Paw-
ła, kaplica świętego Marcina, bazylika świętego Stefana, sanktuarium świętego Anioła, kościół świę-
tego Mikołaja, kaplica świętego Józefa, bazylika świętego Andrzeja, sanktuarium świętego Ducha –  
b. kościół świętej Marii, kaplica świętej Agaty, bazylika świętej Anny, kościół świętej Magdaleny, ka-
plica świętej Barbary, bazylika świętej Cecylii, kościół świętej Łucji, kaplica świętej Sabiny, bazylika 
świętej Trójcy, kaplica świętej Konstancji kościół, kaplica, bazylika, sanktuarium kościół, kaplica, 
bazylika, sanktuarium – c. ulica Adama Mickiewicza, plac Gabriela Narutowicza, rondo Abrahama 
Lincolna, – d. ulica marszałka Józefa Piłsudskiego, aleja Juliusza Słowackiego, plac króla Jana So-
bieskiego – e. plac Heleny Modrzejewskiej, ulica matki Teresy z Kalkuty, aleja Marii Skłodowskiej, 
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zaułek Olgi Boznańskiej f. aleja Emilii Plater, zaułek Maty Hari, ulica Evy Perón, film Agnieszki 
Holland 

Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Krzysiek słucha radia komercyjnego. – 2. Mama potrzebuje wody mineralnej. – 3. Klient szuka kom-
petentnego technika. – 4. Ten pan potrzebuje dzisiejszej gazety. – 5. Grupa słucha tekstu historycznego. – 
6. Szukamy pana Malinowskiego. – 7. Dziecko boi się dużego czarnego samochodu. – 8. Codziennie uży-
wamy telefonu komórkowego. – 9. Student przed egzaminem boi się surowego profesora. – 10. Szukam 
klucza i legitymacji. 

Esercizio 3
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Ta pani szuka znanego aktora telewizyjnego. – 2. Pies potrzebuje długiego spaceru. – 3. Monika 
słucha włoskiej opery. – 4. Koleżanka boi się niemiłej sąsiadki. – 5. Oni używają starego komputera. – 
6. Słucham mamy, nauczyciela. – 7. Turysta szuka taniego hotelu. – 8. Pacjent potrzebuje dobrego 
lekarstwa. – 9. Student używa dobrego słownika. – 10. Sąsiad boi się ciężkiej choroby. 

Esercizio 4
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. To jest zeszyt mojego brata. – 2. To jest krzesło tamtej kasjerki. – 3. To jest książka naszego profe-
sora. – 4. To jest ciastko małego dziecka. – 5. To są gazety naszego sąsiada. – 6. To jest torba twojej 
koleżanki. – 7. To jest sweter tamtego turysty. – 8. To jest szklanka tej dziewczyny. – 9. To jest pies pana 
Barańskiego. – 10. To są rękawiczki twojej żony. 

Esercizio 5 
A seconda della preposizione usata, creare le forme dello strumentale e del genitivo.
1. pizza z serem/pizza bez sera – 2. herbata z cytryną/herbata bez cytryny – 3. pokój z telefonem/pokój 
bez telefonu – 4. dokument ze zdjęciem/dokument bez zdjęcia – 5. kawa z mlekiem/kawa bez mleka –  
6. kartka ze znaczkiem/kartka bez znaczka – 7. komputer z drukarką/komputer bez drukarki – 8. łazienka 
z oknem/łazienka bez okna – 9. paszport z wizą/paszport bez wizy – 10. zima ze śniegiem/zima bez śniegu 

Esercizio 6 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Biorę ten ciężki plecak i wychodzę. – 2. Przez okno widzę zielone drzewa. – 3. Anna mierzy zieloną 
sukienkę. – 4. Student je smaczną kanapkę z szynką. – 5. Policjant obserwuje samochody ciężarowe. 
– 6. On obserwuje też dziwnego pasażera. – 7. Adam chętnie je soczyste jabłko. – 8. Chyba znam tego 
miłego architekta. – 9. Czy masz dobre pióro? – 10. W Zoo oglądamy tygrysy syberyjskie. 

Esercizio 7 
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. je – 2. śpi – 3. pływa – 4. ma – 5. uczy się – 6. pisze – 7. mówi – 8. czyta – 9. ogląda – 10. dyskutuje 
– 11. robi – 12. gotuje – 13. sprząta – 14. pierze – 15. pierze – 16. prasuje
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Unità 9

Esercizio 1 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Kupuję kwiaty dla naszej mamy, starego profesora, dobrego artysty. – 2. Czy idziecie do nowego kina, 
starego teatru, miłej sąsiadki? – 3. Często jemy obiad u twojej mamy, dalekiej kuzynki, znajomego inży-
niera. – 4. Nauczyciel mówi do mądrego studenta, zdolnej dziewczyny, małego dziecka. – 5. Dziś wie-
czorem muszę być u chorego przyjaciela, znanego artysty, drogiego fryzjera. – 6. Kiedy robisz zakupy 
dla pani Wyborskiej, naszego sąsiada, chorego kolegi? – 7. Dziewczyna pisze list do miłego chłopaka, 
dobrej przyjaciółki, polskiego radia. – 8. Ten student mieszka u szkolnego kolegi, smutnej staruszki, 
bogatego prawnika. – 9. To jest telefon do mojej siostry, pana dyrektora, naszej bibliotekarki. – 10. To 
jest ćwiczenie dla pilnego studenta i pracowitej studentki. 

Esercizio 2 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Policja szuka złodzieja kieszonkowego. – 2. Ona chodzi do szkoły podstawowej. – 3. Używam tanie-
go proszku. – 4. W sobotę jest impreza u Ani i jej męża. – 5. Te kwiaty są dla mojej dziewczyny. – 6. To 
jest bardzo dobry japoński nóż do mięsa. – 7. Najbardziej nienawidzę czosnku. – 8. Ono boi się głośnego 
dzwonka do drzwi. – 9. On mieszka koło Piotrka i Zosi. – 10. Bez brązowej kredki.

Esercizio 3 
Nella domanda usare la forma giusta del nome del giorno; nella risposta declinare al genitivo 
le parole tra parentesi.
1. Dokąd idzie mama we wtorek? Ona idzie do dentysty. – 2. Dokąd idzie student w środę? On idzie 
do biblioteki. – 3. Dokąd idzie ta rodzina w niedzielę? Ona idzie do kościoła. – 4. Dokąd idą rodzice 
w piątek? Oni idą do teatru. – 5. Dokąd idziesz w czwartek? Idę do supermarketu. – 6. Dokąd idziemy 
w niedzielę? Idziemy do Instytutu Polskiego. – 7. Dokąd idzie w poniedziałek ta pani? Ona idzie do 
banku. – 8. Dokąd idziesz w sobotę? Idę do restauracji. – 9. Dokąd koleżanki idą w sobotę? One idą do 
kina. – 10. Dokąd idziesz w piątek? Idę do fryzjera. 

Esercizio 4 
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale al genitivo.
1. To jest gramatyka. Kiedy mam pytania, wracam do niej. Używam jej, kiedy tłumaczę. – 2. To są 
mocne buty. Potrzebujesz ich jutro. Bez nich nie możesz iść na wycieczkę. – 3. To jest bilet. Pasażer 
często go potrzebuje. Bez niego nie może jechać autobusem. – 4. To jest mleko sojowe. Kasia używa 
go w kuchni. Nic nie pije bez niego. – 5. To są dzieci. Nauczyciel słucha ich uważnie. Ma też dla nich 
nową zabawkę. – 6. To jest głupi chłopak. Nienawidzę go. Nigdy do niego nie dzwonię. – 7. Gdzie jest 
mój brat? Szukam go wszędzie, bo jest telefon do niego. – 8. To jest wygodna torba. Wkładam do niej 
książki i notesy. Używam jej codziennie. – 9. To jest mój komputer. Często używam go w pracy, mam 
tu też do niego jakiś kabel. – 10. Gdzie jest pielęgniarka? Potrzebuję jej pilnie, moje recepty leżą u niej. 

Esercizio 5 
Completare le frasi con i verbi musieć, móc, chcieć al presente.
1. Kiedy pada deszcz, muszę brać parasolkę. – 2. To jest ciekawy film. Czy chcesz iść do kina? – 3. On jest 
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chory i nie może iść na dyskotekę. – 4. Wszystkie dzieci muszą uczyć się w szkole. – 5. Nasze mieszkanie 
jest za małe, musimy kupić nowe. – 6. Ona ma wakacje, dlatego może jechać nad morze. – 7. Lubię ten 
stary beret, nie chcę kupować nowego! – 8. Czy chcecie spać czy iść na spacer? – 9. Nie chcę iść do den-
tysty, ale muszę. – 10. Co tu może robić turysta wieczorem? 

Esercizio 6 
Unire le colonne, scrivere le frasi con le parole: można (si può), wolno (è permeso), trzeba 
(bisogna), należy (è doveroso), nie wolno (è vietato). 
1e – 2a – 3j – 4b – 5k – 6c – 7g – 8f – 9d – 10i

Esercizio 7 
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nell’esempio.
1. Jak się pan nazywa? Jak się pani nazywa? – 2. Gdzie pan pracuje? Gdzie pani pracuje? – 3. Kiedy 
ogląda pan filmy? Kiedy ogląda pani filmy? – 4. Jakiego języka pan się uczy? Jakiego języka pani się 
uczy? – 5. Dokąd pan jeździ metrem? Dokąd pani jeździ metrem? – 6. U kogo pisze pan pracę dyplomo-
wą? U kogo pisze pani pracę dyplomową? – 7. Z kim rozmawia pan po włosku? Z kim rozmawia pani 
po włosku? – 8. Czy ma pan balkon? Czy ma pani balkon? – 9. Kiedy pan odpoczywasz? Kiedy pani 
odpoczywasz? – 10. Z czym robi pan kanapki? Z czym robi pani kanapki?

Esercizio 8 
Costruire le frasi come nell’esempio.
1. On jest architektem, on dużo projektuje. – 2. On jest kontrolerem, on dużo sprawdza. – 3. On jest ku-
charzem, on dużo gotuje. – 4. On jest lekarzem, on dużo bada. – 5. On jest nauczycielem, on dużo uczy. 
– 6. On jest ogrodnikiem, on dużo sadzi. – 7. On jest policjantem, on dużo pyta. – 8. On jest prawnikiem, 
on dużo mówi. – 9. On jest tłumaczem, on dużo tłumaczy. – 10. On jest urzędnikiem, on dużo pisze. 

Esercizio 9 
Costruire le frasi come nell’esempio.
1. Ona jest architektem, ona dużo projektuje. – 2. Ona jest kontrolerką, ona dużo sprawdza. – 3. Ona jest 
kucharką, ona dużo gotuje. – 4. Ona jest lekarką, ona dużo bada. – 5. Ona jest nauczycielką, ona dużo 
uczy. – 6. Ona jest ogrodniczką, ona dużo sadzi. – 7. Ona jest policjantką, ona dużo pyta. – 8. Ona jest 
prawniczką, ona dużo mówi. – 9. Ona jest tłumaczką, ona dużo tłumaczy. – 10. Ona jest urzędniczką, ona 
dużo pisze. 

Esercizio 10 
Coniugare i verbi tra parentesi.
1. Nasza grupa uczy się języka polskiego. – 2. Nasza grupa często pisze ćwiczenia. – 3. Nasza grupa 
już liczy po polsku do 199. – 4. Nasza grupa rzadko śpiewa. – 5. Kiedy nasza grupa pracuje, czasem 
kłamie. – 6. Przed lekcją nasza grupa coś pije, a czasem je. – 7. Nasza grupa wie, kiedy jest egzamin. –  
8. Dlatego nasza grupa musi powtarzać do egzaminu.

Esercizio 11 
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
Esempi di frasi.
Biały: chmura, kreda, mleko 
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Czerwony: jabłko, pomidor, róża 
Zielony: trawa, krokodyl, ogórek 
Niebieski: niebo, woda, dżinsy 

Unità 10

Esercizio 1 
Dividere i verbi sotto elencati in due gruppi: nella colonna sinistra i verbi imperfettivi, nella 
colonna destra i perfettivi.
Czasowniki niedokonane: budzić, czytać, dawać, dzwonić, krzyczeć, mówić, myć, oglądać, pić, robić, zamykać
Czasowniki dokonane: dać, krzyknąć, obejrzeć, obudzić, powiedzieć, przeczytać, umyć, wypić, za-
dzwonić, zamknąć, zrobić

Esercizio 2 
Scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo in base al contesto.
1. Dziś mam ochotę założyć ten ciepły sweter w niebieskie paski. – 2. Przed jedzeniem jabłka zawsze 
trzeba myć w ciepłej wodzie. – 3. Plecak jest pełny, musisz go zamknąć dobrze, bo możesz coś zgubić. 
– 4. Kiedy pada deszcz, trzeba zakładać płaszcz przeciwdeszczowy. – 5. Samochód jest okropnie brud-
ny; muszę jechać do myjni i go umyć. – 6. Na placu zabaw jest specjalna ściana, gdzie można malować 
sprayem. – 7. Ten aparat jest zepsuty i nie można z niego dzwonić jeszcze do środy. – 8. W czasie terapii 
musieliśmy malować różne kwiaty i pejzaże. – 9. Jest już zima, trzeba zamykać dobrze drzwi i okna, bo 
zimno. – 10. Ela ma dziś imieniny, muszę koniecznie do niej zadzwonić z życzeniami. 

Esercizio 3 
Secondo il contesto nella frase scegliere e inserire il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.
1. Słyszałam w radiu, że dziś może padać deszcz. Musisz wziąć parasolkę. Marek robi album ze zdję-
ciami drzew. Kiedy jedzie do lasu, musi brać aparat fotograficzny. – 2. Ludzie piszą listy z pytaniami 
i sekretarka musi codziennie odpowiadać na te pytania. Nie mam zegarka, nie mogę odpowiedzieć na 
pytanie o godzinę. – 3. Marta wieczorami chodzi na treningi judo, dlatego lubi kończyć pracę przed 
godziną piątą. Teresa i Janek chcą już mieszkać w nowym domu, więc ekipa budowlana musi skończyć 
budowę. – 4. Kiedy jadę autobusem, nie lubię czytać bo litery skaczą przed oczami. Pacjent ma nowe 
lekarstwo, musi najpierw przeczytać ulotkę z ważnymi informacjami. – 5. Darek chce zarobić na nowy 
samochód i dlatego jedzie pracować za granicą. Przed ministerstwem protestują pielęgniarki, bo chcą 
zarabiać więcej. 

Esercizio 4 
Declinare i numerali ordinali.
1. Który to jest już kongres? To (7.) siódmy kongres ekologiczny.– 2. Do którego mieszkania pukamy z 
promocją? Pukamy do (15.) piętnastego mieszkania. – 3. Który to już dzisiaj papieros? (12.) Dwunasty O 
co ci chodzi?– 4. Którą płytę kupujecie? Kupujemy (3.) trzecią płytę. – 5. Który to twój zegarek? Chyba (4.) 
czwarty Nie zmieniam ich często. – 6. Którą filiżankę kawy pijesz dzisiaj? (5.) Już piątą Potrzebuję kawy. – 
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7. Który raz oglądacie ten film? (10.) dziesiąty Uwielbiamy go! – 8. Czy to wasz pierwszy samochód? Nie, 
(2.) drugi Pierwszy jest za mały. – 9. Którego dnia wakacji chcecie zmienić camping? (6.) szóstego To dobry 
moment. – 10. Które mieszkanie dziś oglądasz? (8.) ósme Jestem zmęczony 

Esercizio 5
Scrivere le ore in lettere. 
1. 1.10 jest pierwsza dziesięć – 2. 2.35 jest trzecia trzydzieści pięć – 3. 5.10 jest piąta dziesięć – 4. 7.20 
jest siódma dwadzieścia – 5. 9.45 jest dziewiąta czterdzieści pięć – 6. 2.15 jest druga piętnaście – 7. 4.50 
jest czwarta pięćdziesiąt – 8. 6.30 jest szósta trzydzieści – 9. 8.50 jest ósma pięćdziesiąt – 10. 10.15 jest 
dziesiąta piętnaście 

Esercizio 6
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nell’esempio.
1. Kiedy ma pan wykład z literatury? Kiedy ma pani wykład z literatury? – 2. Z kim uczy się pan przed 
egzaminem? Z kim uczy się pani przed egzaminem? – 3. U kogo ma pan egzamin z historii? U kogo ma 
pani egzamin z historii? – 4. Co pan lubi czytać? Co pani lubi czytać? – 5. Jakie filmy pan chętnie oglą-
da? Jakie filmy pani chętnie ogląda? – 6. Czy jeździ pan metrem? Czy jeździ pani metrem? – 7. Gdzie 
pan spędza wakacje? Gdzie pani spędza wakacje? – 8. Czym pan pisze? Piórem czy długopisem? Czym 
pani pisze? Piórem czy długopisem? – 9. Jaką ma pan parasolkę? Jaką ma pani parasolkę? – 10. Kiedy 
tańczy pan salsę? Kiedy tańczy pani salsę? 

Esercizio 7
Trovare tra le parole sotto elencate la risposta alle domande.
1. kawiarnia. – 2. przystanek – 3. zabytek – 4. kiosk – 5. kościół – 6. drzewo – 7. komin – 8. wieża – 9. ratusz 
– 10. kamienica 

Unità 11

Esercizio 1
Scrivere dove sono i gatti
1. Kot jest pod szafą. – 2. Kot jest za szafą. – 3. Kot jest pod dywanem. – 4. Kot jest między kanapą a 
stolikiem. – 5. Kot jest między kanapami. – 6. Kot jest pod kanapą. – 7. Kot jest przed drzwiami. 

Esercizio 2 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Torba często leży pod krzesłem. – 2. Paprotka stoi między wysokim stołkiem a regałem. – 3. Leżak 
zimą stoi za wysoką szafą. – 4. Pod brązowym dywanem jest drewniana podłoga. – 5. Stolik kawowy 
stoi przed wygodnym fotelem. – 6. Nad miękką sofą w kwiatki wisi pólka na książki. – 7. Zabytkowa 
lampa wisi nad okrągłym stołem. – 8. Toaletka z lustrem stoi przed łóżkiem. – 9. Między regałem a 
oknem jest doskonałe miejsce na wieżę stereo. – 10. Zdjęcie szkolne wisi pod półką. 
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Esercizio 3 
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate.
1. Samolot leci nad miastem. – 2. Nauczycielka stoi przed tablicą. – 3. Oni kupują album dla babci. – 4. War-
szawa leży między Moskwą a Berlinem. – 5. W niedzielę zawsze jemy kolację u babci i dziadka. – 6. Pacjent 
czeka przed gabinetem stomatologicznym. – 7. Przed/pod domem jest kiosk z gazetami. – 8. Przystanek jest 
obok kina. – 9. Czasem telefonuję do kolegi. – 10. Pies śpi pod stołem. 

Esercizio 4 
Scegliere dalla tabella un aggettivo e inserirlo nelle frasi nella forma appropriata. 
1. Na wycieczce Stasio robi zdjęcie grupy obok marmurowej kolumny. – 2. Zimą nigdzie nie chodzę bez 
ciepłej wełnianej czapki i wełnianego szalika. – 3. Dzieci lubią robić bańki mydlane. – 4. Obok szklanego 
dzbanka z zimną herbatą stoją trzy szklanki. – 5. Za metalową balustradą tarasu rosną czerwone pelargo-
nie. – 6. Wczoraj była piękna wiosenna pogoda, świeciło słońce a niebo było bezchmurne. – 7. Skóra jest 
w tym roku modna i za skórzaną torebkę trzeba zapłacić dość dużo. – 8. Moja babcia zbierała porcelanowe 
figurki, do dziś ta delikatna kolekcja stoi w salonie. – 9. Bardzo ładne są te wiklinowe fotele, pasują na 
taras i są bardzo wygodne. – 10. W sobotę Zuzia z koleżankami jedzie na piknik, pakuje do koszyka pla-
stikowe naczynia, one są kolorowe i bardzo praktyczne. 

Esercizio 5 
Coniugare il verbo być al passato.
1. Dziś kolacja była smaczna. – 2. Czy twój dziadek był lekarzem? – 3. Nie, i dziadek i babcia byli 
ekonomistami. – 4. W Lublinie był stary teatr. – 5. One były Francuzkami. – 6. Mój ojciec często był 
wesoły. – 7. To dziecko było bardzo mądre. – 8. Francuskie perfumy były drogie. – 9. Ta filiżanka była 
pełna kawy. – 10. Czy kot był pod szafą? 

Esercizio 6 
Coniugare il verbo być al passato.
1. Mój dziadek był rolnikiem. – 2. Czy ty byłaś studentką? – 3. Jej mąż był pilotem. – 4. Anna i Marek byli 
w centrum. – 5. Hania, czy ty i twoja mama byłyście w muzeum? – 6. Jego kot był czarny. – 7. Komputer i 
drukarka były drogie. – 8. W weekend byłem/byłam w domu. – 9. Komórka była bardzo mała. – 10. Mama 
i tata byli Polakami. – 11. Maciek, czy ty i twój brat byliście Polakami? – 12. Bilet autobusowy był tani. 
– 13. Chusteczki były tam. – 14. Mariusz i ja byliśmy w Chicago. – 15. Herbata była słodka. – 16. Czy ty 
byłeś nauczycielem? – 17. – Nie, ja byłem misjonarzem. – 18. Tu były truskawki. – 19. Kubek i filiżanka 
były nowe. – 20. Gdzie byliście/byłyście? 

Esercizio 7 
Coniugare il verbo być al passato. 
1. Dzisiaj pogoda była ładna. – 2. Sklep za domem był mały. – 3. W poniedziałek obiad był duży i 
smaczny. – 4. Lampa biurkowa i telewizor były nowe. – 5. Sok pomarańczowy z wodą nie był smacz-
ny. – 6. Mama i brat byli przed supermarketem. – 7. Książka i atlas były pod fotelem. – 8. Chusteczki 
były drogie, ale były bardzo potrzebne. – 9. Zosia, czy byłaś u szefa? 10. Nie, nie byłam u szefa, 
byłam u sekretarki. 
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Esercizio 8 
Fra le due colonne indicare l’abbinamento corretto tra l’appartamento per il soggetto.
1c – 2e – 3a – 4b – 5d 

Esercizio 9 
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
Esempi di frasi.
Podróż: bilet, pociąg, wakacje 
Praca: pieniądze, zmęczony, poniedziałek 
Kościół: wiara, symbol, fresk 
Muzyka: słuchać, piękny, koncert 

Unità 12

Esercizio 1 
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
1. Franek i Marysia czytali, teraz wracają z biblioteki. – 2. Łucja kąpała się, teraz wraca z łazienki. – 3. Janek 
oglądał film, teraz wraca z kina do domu. – 4. Ola i Kryśka piły kawę, teraz wracają z baru. – 5. Konstanty 
pracował, teraz wraca z pracy. – 6. Krzysiek pływał, teraz wraca z basenu. – 7. Leszek robił zakupy, teraz 
wraca z supermarketu. – 8. Joasia spacerowała, teraz wraca z parku. – 9. Kamila i – 10. – Darek tańczyli, teraz 
wracają z dyskoteki. – 11. Zosia uczyła się, teraz wraca ze szkoły.

Esercizio 2
Con le parole sotto elencate costruire le frasi come nell’esempio. 
1. Sport daje mnóstwo radości. – 2. Żeby zostać policjantem trzeba mieć mnóstwo odwagi. – 3. Romek 
kupuje dużo mleka, ale nie pije wszystkiego. – 4. Każdy chce mieć dużo zdrowia i niczym się nie martwić. 
– 5. Czytałem, że niektóre jogurty zawierają dużo cukru. – 6. Beata mówi, że ma mało cierpliwości i nie 
chce być nauczycielką. – 7. Między drzewami jest mało miejsca na namiot, szukamy polany. – 8. Potrze-
buję trochę wody dla psa w czasie spaceru. – 9. Poproszę o trochę chleba do sałatki. – 10. To stare okno 
źle się zamyka, wymaga trochę siły. 

Esercizio 3
Tra le due opzioni date, scegliere la forma appropriata del genere, e barrare quella sbagliata. 
1. oglądali – 2. spacerowała – 3. płacił – 4. czytał – 5. pił – 6. wracała – 7. pisała – 8. mieszkali – 9. uczyły 
– 10. biegał 

Esercizio 4
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Babcia czytała list od wnuka z Kanady. – 2. Ten elegancki granatowy garnitur kosztował bardzo 
dużo. – 3. Pani redaktor i jej gość komentowali manifestację przed parlamentem. – 4. Dzieci uczyły 
się matematyki z nowego podręcznika. – 5. W piątek cała grupa życzyła sobie udanego weekendu. 
– 6. Ania i jej kolega pisali ćwiczenie gramatyczne po niemiecku. – 7. Janek i Grzesiek grali całe po-
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południe w tenisa. – 8. Sekretarka liczyła listy na temat konferencji i na temat rezerwacji hotelowej. –  
9. Różowe kwiaty stały między popielniczką a radiem. – 10. Przed supermarketem różne samochody 
trąbiły głośno. 

Esercizio 5
Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 
1. Ojciec czytał, że nowy stadion jest bardzo nowoczesny. – 2. Artur nie wierzył, że latem pod drzewa-
mi jest chłodno i trzeba mieć sweter. – 3. Kolega mówił nam, że w czasie egzaminu pani profesor jest 
bardzo sympatyczna. – 4. Babcia często powtarzała, że musimy jeść jabłka i inne owoce, bo są zdrowe. 
– 5. Instruktor mówił, że Irek źle trzyma piłkę. – 6. Renata wierzyła, że krem z olejkiem różanym jest 
dobry na wszystko. – 7. Rodzice uważali, że metoda nowej nauczycielki nie jest skuteczna. – 8. Minister 
obawiał się, że mogą być problemy z reformą transportu. – 9. Sylwia nie pamiętała, że walizka stoi za 
drzwiami. – 10. Ludzie przed bankiem nie wierzyli, że dyrektor banku mówi prawdę. 

Esercizio 6
Scegliere un verbo e inserirlo nelle frasi al passato. 
1. Było trudno coś zrozumieć, bo przewodniczka nie mówiła dobrze po polsku. – 2. Dziadek przed 
emeryturą pracował jako kierowca. – 3. Macie dużą bibliotekę, ile tu jest książek? Kiedy ostatnio liczyli-
ście/liczyłyście książki? – 4. Kiedy Zosia chorowała na grypę, brała różne lekarstwa i witaminy. – 5. To 
nie jest prawda! To znaczy, że nasz syn wczoraj kłamał w czasie rozmowy. – 6. W tym domu na początku 
dwudziestego wieku mieszkał znany poeta. – 7. Przed chwilą ten klient płacił za zakupy, a teraz już wy-
chodzi. – 8. Lubimy się dobrze bawić, dlatego zapraszaliśmy/zapraszałyśmy gości do domu na kolacje. 
– 9. Przed egzaminem i student i studentka czytali notatki. 10. W piątek ludzie we wszystkich kinach z 
przyjemnością oglądali nowy film. 

Esercizio 7
Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 
1. robiłam – 2. był – 3. piłam – 4. czytałam – 5. był – 6. były – 7. robił – 8. rozmawialiśmy – 9. była – 
10. spacerowałam – 11. bawiłam – 12. biegałam – 13. czytałam – 14. był – 15. była – 16. byliśmy – 17. 
piliśmy – 18. rozmawialiśmy – 19. tańczyliśmy – 20. był 

Esercizio 8
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nell’esempio.
1. Co nowego pani widziała w galerii handlowej? – 2. Z kim rozmawiała pani tak długo po angielsku? – 
3. Jak pan się ubierał zimą? – 4. Kiedy była pani nad morzem? – 5. Jakimi problemami pani zajmowała 
się na seminarium? – 6. Dla kogo pakowała pani tak ładnie prezent? – 7. Do kogo pan pisał mail po 
niemiecku? – 8. Jaką szafę oglądał pan w sklepie? – 9. Gdzie pracowała pani rok temu? – 10. U kogo 
pan zdawał egzaminy jesienią? 

Esercizio 9
Scrivere le ore in lettere. 
1.15: Jest pierwsza piętnaście. – 2.10: Jest druga dziesięć. – 3.40: Jest trzecia czterdzieści. – 4.25: Jest 
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czwarta dwadzieścia pięć. – 5.30: Jest piąta trzydzieści. – 6.05: Jest szósta pięć. – 7.50: Jest siódma 
pięćdziesiąt. – 8.20: Jest ósma dwadzieścia. – 9.35: Jest dziewiąta trzydzieści pięć. – 10.45: Jest dzie-
siąta czterdzieści pięć. – 11.00: Jest jedenasta. – 12.55: Jest dwunasta pięćdziesiąt pięć. 

Esercizio 10
Coniugare al presente i verbi tra parentesi.
Typowy dzień studenta jest trochę inny niż dzień urzędnika. Oczywiście, także student często siedzi (1) 
przy biurku i dużo pisze (2), ale student dopiero uczy się (3). Urzędnik musi (4) umieć już wszystko, 
bo on pracuje (5) i bierze (6) za to pieniądze. I urzędnik i student wychodzą (7) z domu rano i wracają 
(8) późno wieczorem, ale student je (9) kanapki w barze, a urzędnik idzie (10) na obiad do restauracji.

Esercizio 11
Coniugare il verbo być al passato.
1. Przepraszam, ale ta kopia nie była bardzo dobra. – 2. Gniezno i Kraków były polskimi stolicami. –  
3. Karol, czy ty i Basia byliście studentami? – 4. Tak, oczywiście, byliśmy studentami. – 5. To nowe radio 
było okropnie drogie. – 6. Warszawskie taksówki były drogie. – 7. Zima była długa i niemiła, ale była bar-
dzo malownicza. – 8. Lato było ciepłe, a czasem było bardzo gorące. – 9. Cześć Kasia, czy ty byłaś w mu-
zeum? – 10. Cześć, nie, nie byłam w muzeum. Muzeum było dziś zamknięte. – 11. Jakie było to ćwiczenie? 

Unità 13

Esercizio 1 
Rispondere alle domande; si possono usare le parole sotto elencate.
1. Wegetarianin nie je: kiełbasy, mięsa, pasztetu, wieprzowiny, wołowiny. – 2. Analfabeta nie pisze arty-
kułu, ćwiczenia, książki, listu, tekstu. – 3. Student nie ma czasu, mieszkania, samochodu. – 4. Dziecko 
nie pije alkoholu, coca-coli, kawy, piwa, wina, wódki. 

Esercizio 2 
Completare il dialogo con le forme del genitivo come nell’esempio.
1. Ja nie mam czerwonego jabłka. – 2. Ja nie mam dużej lalki. – 3. Ja nie mam czarnego pióra. – 4. Ja nie 
mam smacznego ciastka. – 5. Ja nie mam ostrego noża. – 6. Ja nie mam kolorowej chusteczki. – 7. Ja nie 
mam zielonego swetra. – 8. Ja nie mam kolorowej książki. – 9. Ja nie mam drogiej piłki. – 10. Ja nie mam 
fajnego breloczka. – 11. Ja nie mam smacznej czekolady. 

Esercizio 3 
Trasformare in frasi negative. Attenzione alla posizione della particella nie.
1. Wieczorem nie masz pociągu do Gdańska. – 2. Z tego pokoju nie widzę jego okna. – 3. Nasz szef nie 
ma nigdy czasu. – 4. Bardzo nie lubię wiosny. – 5. W czwartek nie sprzątamy mieszkania. – 6. Czy nie 
masz tam paszportu? – 7. Beata nie ogląda zielonego swetra. – 8. Sekretarka nie ma dużego biurka. –  
9. Nasza mama bardzo nie lubi listopada. – 10. Dzieci nie zwiedzają muzeum. 
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Esercizio 4 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Czy znasz już nasze muzeum archeologiczne? – 2. Przed laboratorium analitycznym stoją nowe krze-
sła. – 3. W niedzielę całą rodziną idziemy na spacer do miejskiego rosarium, chcemy tam robić zdjęcia. 
– 4. Archiwa parafialne są cennym źródłem informacji dla każdego historyka. – 5. Mój brat chodzi do 
renomowanego gimnazjum. – 6. Wycieczka szkolna z Przemyśla zwiedza centrum Warszawy. – 7. Nasz 
sąsiad, pan Bronek, jest ichtiologiem i nawet w domu ma duże akwaria z różnymi rybami. – 8. Za granicą 
zawsze zwiedzam regionalne muzea. – 9. Duże centra handlowe oferują wygodę, klimatyzację, parkingi, 
ale często znajdują się poza miastem. – 10. W ZOO nad wielkimi akwariami z orientalnymi rybami wiszą 
mocne lampy.

Esercizio 5 
Scrivere le ore in lettere. 
1.15: jest pierwsza piętnaście – 2.10: jest druga dziesięć – 3.40: jest trzecia czterdzieści – 4.25: jest 
czwarta dwadzieścia pięć – 5.30: jest piąta trzydzieści – 6.05: jest szósta pięć – 7.50: jest siódma 
pięćdziesiąt – 8.20: jest ósma pięćdziesiąt – 9.35: jest dziewiąta trzydzieści pięć – 10.45: jest dziesiąta 
czterdzieści pięć – 11.00: jest jedenasta – 12.55: jest dwunasta pięćdziesiąt pięć 

Esercizio 6 
Secondo il contesto della frase scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.
1. Darek chce zarobić na nowy dom i dlatego decyduje się pracować za granicą. – 2. To ostatni telewizor 
w promocji; musimy teraz podjąć decyzję co zrobić. – 3. Znów idę na kurs francuskiego, bo jeszcze 
nie umiem dobrze pisać po francusku. – 4. Chcesz dobrze znać język polski? – musisz systematycznie 
uczyć się i czytać, i pisać i mówić i rozumieć. – 5. Jaki jest twój adres internetowy? Możesz go tu na-
pisać, proszę. – 6. Przed ministerstwem protestują pielęgniarki, bo chcą zarabiać więcej. – 7. Horoskop 
mówi, że zodiakalna waga nie umie podejmować decyzji. – 8. Arek studiuje weterynarię i często musi z 
profesorem badać psy, koty, papugi czy chomiki. – 9. Każde dziecko wie, że nieładnie jest kłamać, ale 
czasem nawet dziecko czuje jakiś impuls i chce skłamać. – 10. Przed gabinetem czeka na weterynarza 
chłopak z dużym, czarnym psem, bo pies jest trochę smutny i weterynarz musi go zbadać. 

Esercizio 7 
Secondo il contesto della frase scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.
1. Dziś wieczorem idę do teatru i muszę włożyć coś eleganckiego. – 2. Ten ser jest zepsuty, musisz go 
wyrzucić do śmieci. – 3. Kasownik za kierowcą jest zepsuty i nikt nie może kasować tutaj biletu. – 4. 
Monika potrzebuje specjalistycznych książek, na szczęście może je zamawiać przez internet. – 5. Hen-
ryk jest kucharzem w znanej restauracji i do pracy musi codziennie wkładać czysty fartuch i czapkę 
kucharską. – 6. Kto ma psa, wie, że na ulicy musi zawsze sprzątać odchody psa. – 7. W sklepie nie było 
spodni w moim rozmiarze i ekspedientka musi je dla mnie zamówić. – 8. Za chwilę początek lekcji 
tańca, dziewczyny muszą jeszcze zmienić buty i są gotowe. – 9. Na tym przystanku pasażer wsiada do 
autobusu, musi skasować) bilet. – 10. Z powodów higienicznych wszyscy muszą zmieniać buty, kiedy 
wchodzą do szpitala.
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Esercizio 8 
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
A. miasto – B. góry – C. morze 

Unità 14

Esercizio 1 
Declinare allo strumentale i sostantivi sotto elencati. 
1. przed koncertem – 2. przed końcem – 3. przed obiadem – 4. przed podróżą – 5. przed powrotem – 6. przed 
spacerem – 7. przed wycieczką – 8. przed wyjazdem – 9. przed studiami – 10. przed wakacjami 

Esercizio 2 
Con le parole sotto elencate costruire le frasi al passato come nell’esempio. 
1. Wejście do parku otwierały dwa stare świerki. – 2. Dwie sympatyczne kelnerki obsługiwały gości 
pod parasolami. – 3. Dookoła stołu stały cztery wygodne krzesła. – 4. Między drzewami bawiły się trzy 
młode psy. – 5. Obok miski zostały cztery orzechy włoskie. – 6. Pod kloszem stały dwa ciastka czekola-
dowe. – 7. Salon zdobiły trzy nowoczesne grafiki. – 8. Trzy sztuczne futra wisiały za szybą. – 9. Między 
stacjami metra kursowały dwa autobusy zastępcze. – 10. Za fotelem zostały dwie piłki plażowe. 

Esercizio 3
Coniugare il verbo mieć al passato.
1. Pan Władek miał stary samochód. – 2. Halinka miała na sobie ciepły wełniany sweter. – 3. Kiedy 
rodzice mieli wakacje? – 4. Ania i babcia Anna miały w środę imieniny. – 5. Za domem mieliście/mia-
łyście piękny ogród. – 6. Czy miałeś/miałaś wolny czas w sobotę albo w niedzielę? – 7. Miałem/miałam 
mały problem z dokumentami. – 8. Dziecko miało grypę. – 9. Jesteś studentką, czy ty i twoja koleżanka 
miałyście bilety ulgowe? – 10. Jesteś cudzoziemcem, czy ty i twoja żona mieliście wizę? 

Esercizio 4 
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Czy widziałeś/widziałaś już nasz nowy plan lekcji? – 2. Dyrektor miał ważne spotkanie przed połu-
dniem. – 3. W muzeum piękne obrazy wisiały za szybą pancerną. – 4. Czy wiedzieliście/wiedziałyście, 
że Chopin był Polakiem? – 5. Nie wiedziałem/wiedziałam, że bilet lotniczy jest taki drogi! – 6. Robert 
i Krzysiek cały wieczór siedzieli przed komputerem. – 7. Paszport leżał przed oficerem między innymi 
dokumentami. – 8. Małe dziecko widziało mamę przez okno. – 9. U mojej babci lampa wisiała nad sto-
łem. – 10. My dobrze rozumieliśmy/rozumiałyśmy ten tekst. 

Esercizio 5 
Coniugare al passato il verbo jeść.
1. Co jadłeś/jadłaś na śniadanie? – 2. Czy jedliście/jadłyście pierogi z serem? – 3. Kto jadł kanapkę 
z szynką? – 4. Dlaczego to dziecko nic nie jadło? – 5. Gdzie mama i Kasia jadły sałatkę owocową? –  
6. Kiedy student i studentka jedli pizzę z owocami morza? – 7. Jaką zupę jedliście/jadłyście w sobotę u 
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kuzynki? – 8. Z kim pani Grażyna jadła kolację? – 9. Jaki deser ty często jadłeś/jadłaś latem? – 10. Nie 
pamiętam, co jadłem/jadłam wczoraj na obiad. 

Esercizio 6 
Inserire nelle frasi i verbi znać, umieć, wiedzieć nella forma appriopriata.
1. Michał już wie, kiedy jest egzamin. – 2. Franek umie ładnie czytać po angielsku, ale czasem ma jesz-
cze wątpliwości. – 3. Kto zna dobrze Warszawę i jej historię, może być przewodnikiem. – 4. Zosia umie 
tańczyć tango, bo chodzi na kurs tego tańca. – 5. Nie mam zegarka, więc nie wiem, która godzina. – 6. 
Rysiek często spędza wakacje w górach, zna tam różne ścieżki i schroniska. – 7. Alessia kocha kuch-
nię polską i złości się, że jeszcze nie umie gotować sosu chrzanowego. – 8. Moje przyjaciółki zawsze 
wiedzą, czy są w mieście jakieś ciekawe wystawy. – 9. Mieszkamy tu od miesiąca i jeszcze nie znamy 
wszystkich sąsiadów. – 10. Tadek umie pisać życiorysy i podania, dlatego znajomi często go o to proszą. 

Esercizio 7 
Inserire nelle frasi i verbi znać, umieć, wiedzieć nella forma appriopriata.
1. Bardzo lubię muzykę ludową, czy ty znasz jakieś stare pieśni ludowe? – 2. Tak, znam dużo pieśni ludo-
wych. Niestety, nie umiem ich śpiewać. – 3. Nieprawdopodobne! Nie umiem sobie tego wyobrazić! – 4. Tak, 
to jest możliwe. Bardzo chciałbym umieć śpiewać. – 5. Zadzwonię do Pawła, on wie, gdzie można nauczyć 
się śpiewać. – 6. Do Pawła, tego pianisty? Skąd znasz Pawła? Czy studiowaliście razem? – 7. Nie, nie studio-
waliśmy razem. Czy nie wiesz, że Paweł jest moim kuzynem? – 8. To coś nowego! Ale nie mogę się dziwić, 
nie znam przecież całej twojej rodziny. – 9. No właśnie, i nie możesz wiedzieć, kto jest członkiem mojej 
rodziny. – 10. Bardzo chciałbym wiedzieć więcej o twojej rodzinie i o tobie. Jesteśmy przyjaciółmi.

Esercizio 8 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Rodzice wszędzie szukali syna. Ostatni raz widzieli syna we wtorek. – 2. Kamila ma sympatycznego brata. 
Koleżanki Kamili uśmiechają się do jej brata. – 3. Mały Arek jeszcze wierzy w świętego Mikołaja, ale nigdy nie 
widział świętego Mikołaja. – 4. Teresa zrobiła dla gości szczupaka, ale sama zje tylko sałatkę, nie lubi szczu-
paka. – 5. Od niedawna znam tego młodego piosenkarza. Mam już trzy płyty tego piosenkarza. – 6. Reporter 
sfotografował ministra przed ministerstwem. Miał też pytanie do ministra. – 7. Dzieci narysowały kolorowego 
motyla. A obok kolorowego motyla narysowały jeszcze kwiat. – 8. Strzała Amora ma wielką moc. Dziewczyna 
i chłopak patrzyli na Amora w galerii. – 9. Czasem proszę kelnera o sól, uśmiecham się wtedy, chociaż nie znam 
tego kelnera. – 10. Mój mąż pojechał do mechanika. Musi poprosić mechanika o małą naprawę. 

Esercizio 9 
Inserire nelle frasi le congiunzioni i oppure a. 
1. a – 2. i – 3. a – 4. i – 5. a – 6. a – 7. a – 8. i – 9. a – 10. a 

Esercizio 10 
Con le parole sotto elencate costruire delle frasi come nell’esempio.
Esempi di frasi. 
Chcieć przeczytać gazetę/nie chcieć przeczytać gazety – Musieć nosić plecak/nie musieć nosić plecaka 
Chcieć spotkać pana Sebastiana/nie chcieć spotkać pana Sebastiana – Musieć posprzątać garaż/nie mu-
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sieć posprzątać garażu – Móc umyć psa/nie móc umyć psa – Musieć włączyć radio/nie musieć włączyć 
radia – Chcieć wybrać nową kanapę/nie chcieć wybrać nowej kanapy – Umieć zreperować zegarek/nie 
umieć zreperować zegarka – Chcieć zwiedzić wystawę/nie chcieć zwiedzić wystawy – Chcieć zamówić 
piwo/jasne nie chcieć zamówić piwa jasnego 

Esercizio 11 
Inserire nella frase la parola alla forma dello strumentale oppure genitivo, secondo la reggenza 
della preposizione.
1. Hotel z basenem jest atrakcyjny, bez basenu nie był atrakcyjny. – 2. Nowy brelok z latarką jest prak-
tyczny, stary bez latarki nie był praktyczny. – 3. Walizka z ubraniem jest ciężka, walizka bez ubrania była 
lekka. – 4. To ćwiczenie z przykładem jest łatwe, tamto bez przykładu było trudne. – 5. Bilet z miejscówką 
jest drogi, bilet bez miejscówki był tani. – 6. Telefon z aparatem jest drogi i ciężki, telefon bez aparatu był 
tani i lekki. – 7. Łazienka z oknem jest jasna, łazienka bez okna była ciemna. – 8. Film ze znaną aktorką jest 
dobry, film bez znanej aktorki był słaby. – 9. Bransoletka z granatem była droga, bransoletka bez granatu 
była tania. – 10. Sałatka z tuńczykiem była smaczna, sałatka bez tuńczyka też była smaczna. 

Esercizio 12 
Trasformare il brano in: a. prima persona singolare femminile e b. prima persona plurale ma-
schile personale.
1. Co robiłaś? Byłam nad morzem, dlatego nie pisałam maili przez miesiąc, bo mieszkałam bez kom-
putera. Nad morzem bawiłam się bardzo dobrze, codziennie spacerowałam, opalałam się, kąpałam się, 
kupowałam wodę i lody a wieczorem tańczyłam z nowymi znajomymi. Przez miesiąc nie pracowałam, 
nie spieszyłam się, rzadko czytałam gazety, nie zajmowałam się rachunkami, nie ubierałam się w kostium. 
Ale czas leci i skończyły się wakacje. – 2. Co robiliście? Byliśmy nad morzem, dlatego nie pisaliśmy maili 
przez miesiąc, bo mieszkaliśmy bez komputera. Nad morzem bawiliśmy się bardzo dobrze, codziennie spa-
cerowaliśmy, opalaliśmy się, kąpaliśmy się, kupowaliśmy wodę i lody a wieczorem tańczyliśmy z nowymi 
znajomymi. Przez miesiąc nie pracowaliśmy, nie spieszyliśmy się, rzadko czytaliśmy gazety, nie zajmowa-
liśmy się rachunkami, nie ubieraliśmy się w garnitur ani w kostium. Ale czas leci i skończyły się wakacje.

Esercizio 13 
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
Esempi di frase. 
Pisać: list, litera, potrzebny 
Telewizja: film, dziennik, oglądać 
Kot: mleko, mruczeć, miękki 
Niebo: pogoda, samolot, patrzeć 

Unità 15

Esercizio 1 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Czy chcesz oglądać film u moich miłych koleżanek? – 2. Pan dyrektor używa tylko legalnych progra-
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mów komputerowych. – 3. Nie lubię tego nudnego sąsiada z parteru. – 4. Moja babcia nie lubi czytać 
kolorowych komiksów w gazetach. – 5. Czy nie potrzebujesz ciepłych wełnianych swetrów na zimę? 
– 6. Moja elegancka kuzynka używa tylko porcelanowych filiżanek. – 7. Włoch nie może zimą kupić 
smacznych pomidorów na sos. – 8. Dziecko nie może kupować papierosów dla rodziców. – 9. Pasażer 
nie otwierał w pociągu brudnych okien, bo było zimno. – 10. Zosia ma alergię i nie może jeść zup ani 
sosów ze śmietaną. 

Esercizio 2 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Nie umiesz robić ładnych zdjęć tym aparatem. – 2. Ta pani nigdy nie ogląda amerykańskich filmów 
kryminalnych. – 3. Tadek nie kupuje zielonych słodkich jabłek. – 4. Na poczcie szukam kolorowych 
kartek pocztowych. – 5. Moja nauczycielka nie lubi telefonów komórkowych. – 6. Edyta używa tylko 
markowych kremów francuskich. – 7. Czy słuchasz tych starych sentymentalnych piosenek? – 8. Nigdy 
nie spotykamy miłych policjantów na ulicy. – 9. Zbyszek chciał iść na dyskotekę bez dzieci. – 10. Z 
okna nie wiedzieliśmy tych niegrzecznych chłopców. 

Esercizio 3 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi
1. Dlaczego nie masz dokumentów imigracyjnych? – 2. Ten paszport jest bez aktualnych wiz pobyto-
wych. – 3. Już nie potrzebujemy starych książek telefonicznych. – 4. Wieczorem w parku słuchaliśmy 
śpiewających ptaków. – 5. Była mgła i nie widzieliśmy samolotów pasażerskich. – 6. To był dziwny 
dzień; mój student nie miał pytań gramatycznych. – 7. W promocji do piw karmelowych jest ładny pre-
zent. – 8. Wszędzie szukałem żółtych kwiatów ogrodowych. – 9. Kto projektuje łazienkę bez pięknych 
kryształowych luster? – 10. Dlaczego kupujesz kartkę bez piramid i bez sfinksów?

Esercizio 4 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Kogo słucha student? Student słucha mądrych profesorów. – 2. Do jakich barów chętnie chodzimy? Chętnie 
chodzimy do tanich barów. – 3. Jakich szamponów używasz? Używam francuskich szamponów. – 4. U kogo 
jecie obiad w sobotę? W sobotę jemy obiad u rodziców. – 5. Dla kogo są te piękne kwiaty? Te kwiaty są dla 
moich cioć. – 6. Do czego jest ten nóż? To jest bardzo dobry nóż do miękkich serów. – 7. Czego nienawidzisz 
jeść? Nienawidzę jeść wędzonych ryb. – 8. Czego życzymy przed snem? Wieczorem życzymy .kolorowych 
snów. – 9. Koło kogo mieszka Tomek? On mieszka koło sióstr urszulanek. – 10. Bez jakich butów nie można 
iść w góry? Bez mocnych butów. 

Esercizio 5 
Unire le parole delle due colonne, declinando al genitivo singolare o genitivo plurale i nomi 
dei prodotti a destra.
Risposte possibili.
1g (pęczek rzodkiewki) – 2a (torebka cukierków) – 3i (opakowanie pieczarek) – 4e (butelka oleju) – 5h 
(słoik dżemu) – 6c (tabliczka czekolady) – 7k (kubek śmietany) – 8d (kilogram cebuli) – 9j (kostka masła) 
– 10b (siatka kartofli) 
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Esercizio 6 
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. W lesie rośnie mnóstwo wysokich drzew. – 2. Mirka je dużo warzyw i owoców, a mało mięsa, ona mięsa 
nie lubi. – 3. Do bigosu kucharz wrzucił trochę trochę grzybów. – 4. W poniedziałek gazety przynoszą mnó-
stwo nowych wiadomości. – 5. Zespół specjalistów poświęcił mnóstwo czasu na analizę wyników badań. 
– 6. Do pracy magisterskiej przeczytałam dużo książek i artykułów. – 7. Już wiosna, ale tu i tam ciągle 
jeszcze leży trochę śniegu. – 8. Na kąpiel potrzeba dużo wody, a na prysznic wystarczy mało. – 9. Wojtek na 
wycieczkę bierze dużo kanapek. – 10. Chcemy kupić na taras trochę kwiatów; najlepiej bratków i stokrotek. 

Esercizio 7 
Sostituire le parole sotto elencate con i pronomi personali.
1. To jest świetny przewodnik, zwiedziliśmy z nim całą Polskę, nigdzie nie chodziliśmy bez niego. – 2. Uwiel-
biam muzykę organową, słucham jej zawsze i wszędzie, naprawdę się nią interesuje. – 3. Rodzice mieszkają 
daleko, często rozmawiam z nimi przez telefon i piszę do nich maile. – 4. Jesteśmy znaną grupą muzyczną, 
telewizja często robi z nami wywiady i filmuje nas. – 5. Nasz profesor jest wybitnym specjalistą, wie wszyst-
ko, chętnie go słuchamy i z nim dyskutujemy n różne tematy. – 6. W laboratorium siedzę pod ścianą, za mną 
siedzi Andrzej a obok mnie Patrycja. – 7. Cześć! Co u ciebie słychać? Dawno cię nie widziałem. Muszę z tobą 
porozmawiać. – 8. Przed domem bawią się psy. Z nimi biega mały chłopiec i ciągle coś do nich krzyczy. –  
9. Jaka praktyczna jest parasolka! Chodzę pod nią w deszczu i zasłaniam się nią od wiatru. – 10. Znany aktor 
kręci tutaj nowy film. Patrzę na niego, widzę go dobrze z balkonu, próbowałam machać do niego, ale on jest 
bardzo zajęty i widzi tylko kamerę. 

Esercizio 8 
Sostituire le parole sotto elencate con i pronomi personali.
1. go – 2. nią – 3. nas – 4. nie – 5. nie – 6. cię, cię – 7. ją – 8. je – 9. mnie – 10. ciebie, go

Esercizio 9 
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Wysoki chłopak sprzątał na ulicy po psie. – 2. Dominika, czy policzyłaś dobrze pieniądze? – 3. Dzieci 
nie widziały mamy przez okno. – 4. Przed domem sąsiadka czytała ogłoszenie. – 5. Wczoraj w tym barze 
ja i mój brat zjedliśmy smaczny obiad. – 6. Przed emeryturą moja sąsiadka była kasjerką. – 7. Babcia i 
dziadek mieszkali za Warszawą. – 8. Marek, gdzie pracowałeś latem? – 9. Profesor i student nie słyszeli, 
co mówi dziekan. – 10. Kierowca zaparkował pod drzewem. 

Esercizio 10 
Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 
1. Tomek słyszał o nowym sklepie w mieście. – 2. Czy miałeś wczoraj jakieś problemy z kluczem? – 3. Tata 
i ja nie mogliśmy otworzyć drzwi samochodu. – 4. Moja siostra i mama widziały, ile kosztuje zegar. – 5. Czy 
wasz pokój hotelowy był wygodny? – 6. Ty i moja siostra denerwowaliście się/denerwowałyście się bardzo, 
przed egzaminem. – 7. Listonosz stał przed drzwiami kilka minut. – 8. Zosia, i mama i brat bardzo krzyczeć 
na mnie po teście. – 9. Pamiętam, że kiedyś zgubiłem klucz od skrzynki na listy. – 10. W kinie w czasie filmu 
cała rodzina śmiała się serdecznie. 
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Esercizio 11 
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Ala miała nadzieję, że będzie ładna pogoda. – 2. Cała rodzina życzyła babci zdrowia. – 3. W kinie ktoś 
bardzo głośno rozmawiał. – 4. Co leżało w pudełku pod oknem? – 5. Kiedy turysta zwiedzał to stare mia-
sto? – 6. Ich dziecko bardzo chciało mieć kota. – 7. Kto jadł z wami wczoraj śniadanie? – 8. W liście syn 
serdecznie dziękował za paczkę. – 9. Nasza studentka zdawała wczoraj egzamin z literatury. – 10. Po filmie 
publiczność szybko wychodziła z kina. 

Esercizio 12 
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato. 
1. a zderzały się; b zderzyły się – 2. a wystartował; b startował – 3. a budziliśmy się; b obudziłem się 
– 4. a zjedli; b jedli – 5. a pobrali się; b pobierali się – 6. a czytała; b przeczytałem – 7. a posadziłem/
posadziłam; b sadziła – 8. a mył; b umył – 9. a strzelali; b strzelił – 10. a napisałaś; b pisałaś 

Esercizio 13 
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia come nell’esempio.
1. Co panowie/państwo oglądali w ogrodzie botanicznym? – 2. Z kim panie grały przedwczoraj w te-
nisa? – 3. Jak rozmawiały panie z Francuzami? – 4. O jakich poetach słuchały panie na konferencji? 
– 5. Skąd wiedzieli panowie/państwo o zmianie godziny koncertu? – 6. Kiedy panie śpiewały wesołe 
piosenki? – 7. Do kogo panowie/państwo pisali życzenia po włosku? – 8. Jaką wystawę oglądali pań-
stwo/panowie w muzeum? – 9. U kogo nocowały panie w czasie festiwalu? – 10. Gdzie jedli panowie/
państwo dania kuchni polskiej? 

Esercizio 14 
Accoppiare domande e risposte nelle due colonne. 
1f – 2i – 3k – 4b – 5a – 6j – 7c – 8g – 9e – 10d

Unità 16

Esercizio 1
Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. w dużych supermarketach, w sklepach spożywczych – 2. w małych kioskach, na ulicach – 3. w ma-
łych kinach, w dużych multipleksach – 4. na targach, na bazarach – 5. o problemach ekonomicznych, o 
polskich kultowych filmach – 6. po miłych spotkaniach, po spektaklach teatralnych – 7. po lekcjach, po 
dużych zakupach, po szybkich tańcach – 8. na głośnych dyskotekach, w modnych klubach – 9. o afry-
kańskich misjonarzach, o biednych dzieciach – 10. w zielonych parkach, na wesołych placach 

Esercizio 2
Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Gośka rozmawia z koleżanką o egzaminie. – 2. W niedzielę rano ojciec jeździ na rowerze. – 3. W 
szafie na półce leży ciepły sweter. – 4. W autobusie matka rozmawia z córką o modnym płaszczu. – 5. Po 
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spacerze w parku cała rodzina ma apetyt na obiad. – 6. Czy lubisz chodzić zimą w wełnianym swetrze? – 
7. Po koncercie dyrygent rozmawia z orkiestrą o interpretacji symfonii. – 8. Nasz gość jest zmęczony po 
podróży. – 9. Na ławce siedzi jakaś pani i rozmawia przez komórkę o weekendzie. – 10. List od mojego 
przyjaciela jest jeszcze w kopercie. 

Esercizio 3
Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. W tej małej filiżance jest pyszna kawa. – 2. Ludzie mówią, że dobra kawa jest też w Afryce. Możli-
we... – 3. Na wycieczce w Egipcie widziałam piramidy. – 4. W Kairze tanio kupiłam piękną torebkę na 
bazarze. – 5. Niestety, w moim hotelu nie działała klimatyzacja i było gorąco. – 6. Po ataku komarów 
mam do dziś czerwone ślady na skórze. – 7. Na szczęście na niebie było słońce, a na Nilu tylko małe 
fale. – 8. Na plaży marzyłam tylko o szklance zimnej wody. – 9. Po powrocie opowiadałam o klimacie 
i kulturze Egiptu. 10. W aparacie fotograficznym mam jeszcze zdjęcia z tego kraju. 

Esercizio 4
Declinare al singolare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Czasem w restauracji ludzie zamawiają nieznane dania. – 2. Cała rodzina spacerowała w niedzielę 
w zielonym parku. – 3. Babcia siedziała na ławce w cieniu pod drzewem. – 4. Dzieci w wygodnym 
ubraniu biegały po trawie. – 5. Ojciec czytał gazetę, szczególnie zainteresował go artykuł o nowym 
rządzie. – 6. Mama rozmawiała z ciocią o interesującej wystawie malarstwa. – 7. Po udanym spacerze 
cała rodzina jadła lody w lodziarni. – 8. Codziennie rano sekretarka pracuje w biurze przy komputerze. 
– 9. Ona pisze na klawiaturze w programie biurowym. – 10. Na biurku naszej sekretarki wszystko jest w 
porządku. – 11. Każdy list jest w kopercie, a dokument w pliku i w teczce. – 12. Sekretarka wie o każ-
dym służbowym spotkaniu szefa z partnerami. – 13. Zwykle przypomina szefowi o terminie spotkania 
dzień wcześniej. – 14. Po pracy sekretarka zamyka biuro i wraca do domu przy parku. – 15. Cieszę się, 
że w nowym samochodzie mam klimatyzację. – 16. Nawet przy wysokiej temperaturze mogę spokojnie 
nim jechać. – 17. Kiedy na ulicy jest korek, włączam klimę i słucham muzyki w radiu. – 18. Siedzę 
wygodnie w fotelu, ręce trzymam na kierownicy. – 19. Myślę o pracy, albo o języku polskim, albo o 
niebieskich migdałach. – 20. Często też rozmawiam przez telefon o życiu i sporcie z kolegą. 

Esercizio 5
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale al locativo.
1. To jest hotel, mieszkał w nim latem znany piosenkarz. – 2. To jest gazeta, czytam w niej właśnie pro-
gnozę pogody na jutro. – 3. To są dzieci, matka sprząta po nich na tarasie. – 4. To jest basen, Dagmara 
odpoczywa w nim po pracy. – 5. To jest turysta i turystka. Na campingu został po nich ślad na trawie. – 
6. To jest Kasia a to jej koleżanki. Kasia nie wszystko przy nich mówi. – 7. Pojutrze jest egzamin, myślę 
o nim cały czas. – 8. Mieszkanie waszej rodziny jest małe, jak mieszczą się w nim wasze rzeczy? – 9. Na 
korytarzu rozmawiają kardiolog i anestezjolog, przy nich stoi matka pacjentki. – 10. W księgarni trwa 
promocja ciekawej książki. Słyszałem o niej w radiu. 

Esercizio 6
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
Vedi testo a p. 93.
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Esercizio 7
Scrivere i verbi nella forma impersonale con się, come nell’esempio.
Jak kupuje się kawę w automacie? To proste! Wrzuca się (1) monetę i wybiera się (2) typ kawy. Potem 
przyciska się (3) guzik z odpowiednim nazwą lub obrazkiem. Czeka się (4) chwilę i bierze się (5) kubek 
z kawą!

Esercizio 8 
Scrivere i verbi nella forma impersonale con się, come nell’esempio. 
1. Kupuje się kapustę, cebulę, marchewkę, mięso (może być kurczak) i pomidory. – 2. Warzywa myje 
się i kroi, a potem smaży się. – 3. Mięso myje się, kroi się na małe kawałki i smaży (się). – 4. Wszystkie 
składniki wrzuca się do dużego garnka i gotuje się pod przykryciem. – 5. Po godzinie dodaje się pomi-
dory (z puszki albo świeże). – 6. Potrawę od czasu do czasu miesza się. – 7. Na koniec jeszcze soli się i 
pieprzy i bigos gotowy. Smacznego!

Esercizio 9
Declinare al plurale i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Przepraszam, szukam zimowych kurtek. – 2. Konrad boi się poważnych egzaminów. – 3. Czy często 
używasz polskich słowników? – 4. Sekretarka przez cały dzień używa kolorowych długopisów i czar-
nych dyskietek. – 5. Już listopad, potrzebuję zimowych butów i ciepłych rękawiczek. – 6. A czego on się 
uczy? Czasowników francuskich. – 7. Potrzebujesz świeżych jajek i dużo czasu. – 8. Przede wszystkim 
miękkich krzeseł. – 9. Czego on się boi? Dużych i małych pająków. – 10. Kogo potrzebujesz do pomo-
cy? Dobrych inżynierów i kierowców. 

Esercizio 10
A cosa si associano i seguenti luoghi? Inseriscili nella colonna corrispondente. 
Kawiarnia: jeść, pić, rozmawiać, spotykać się, zamawiać
Park: biegać, odpoczywać, opalać się, siedzieć, spacerować
Łazienka: czesać się, golić się, kąpać się, myć, prać 

Unità 17

Esercizio 1
Usando la tabella e le parole riportate, creare le frasi come nell’esempio.
Risposta libera.

Esercizio 2
Lavoriamo con i nomi degli alberi e dei mesi 
Scrivere i nomi degli alberi al nominativo plurale.
a. 1. brzoza, brzozy – 2. dąb, dęby – 3. grusza, grusze – 4. jabłoń, jabłonie – 5. jarzębina, jarzębiny – 6. kasz-
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tanowiec, kasztanowce – 7. klon, klony – 8. leszczyna, leszczyny – 9. lipa, lipy – 10. modrzew, modrzewie –  
11. olcha, olchy – 12. sosna, sosny – 13. świerk, świerki – 14. topola, topole – 15. wierzba, wierzby 
Scrivere i nomi dei mesi nella forma appropriata.
b. 1. Aleje topolowe często znajdowały się w parkach pałacowych, dawały cień w czasie upałów w 
lipcu i w sierpniu. – 2. Kiedy w maju kwitną jabłonie, całe sady są białe i obiecują dużo owoców. – 3. 
Jesienią, w październiku, dzieci chętnie bawią się kasztanami, brązowymi owocami kasztanowca. – 4. 
W czerwcu i w lipcu zapach kwiatów lipy jest bardzo silny, wszyscy myślimy wtedy o miodzie. – 5. Tra-
dycyjną ozdobą polskich domów w grudniu jest świerkowe drzewko z lampkami, bombkami, łańcucha-
mi. – 6. Czerwone owoce jarzębiny świetnie wyglądają w jesiennych bukietach, już we wrześniu. – 7. 
W październiku kończy się zbiór orzechów laskowych, leszczyny w sadach i w lasach oddają wszystkie 
owoce. – 8. Modrzew to wyjątkowe drzewo iglaste, które w październiku i w listopadzie gubi igły, jak 
drzewa liściaste. – 9. Wysokie brzozy już w kwietniu mają małe, zielone listki, które widać dobrze w 
czasie spacerów w lesie. – 10. Niektóre odmiany gruszy owocują wcześnie, już w lipcu można jeść 
pierwsze gruszki. 

Esercizio 3
Scrivere i nomi dei mesi nell’ordine giusto.
styczeń – luty – marzec – kwiecień – maj – czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień – październik – li-
stopad – grudzień 

Esercizio 4
Scrivere i nomi dei mesi al locativo.
1. W marcu powoli kończy się zima i zaczyna się wiosna. – 2. Ludzie czytają horoskopy i robią różne 
plany w styczniu. – 3. W grudniu święty Mikołaj (i my też) zajmuje się prezentami. – 4. Rok akademicki 
zaczyna się w październiku i wracamy na uniwersytet. – 5. Polska obchodzi Dzień Niepodległości w 
listopadzie. – 6. Mam egzamin z gramatyki w czerwcu; a ty kiedy masz egzamin? – 7. Mateusz był nad 
morzem w sierpniu i było bardzo ciepło. – 8. W lutym jest mniej dni niż w innych miesiącach, to jest 
krótki miesiąc. – 9. Wielkanoc prawie zawsze jest w kwietniu. – 10. We wrześniu kwitną ostatnie róże 
(w ogrodach w Polsce). 

Esercizio 5
Usare la negazione come nell’esempio. 
1. Ta nowa piosenka nie jest bardzo ładna. – 2. Przy przystanku nie ma kiosku z gazetami i biletami. 
– 3. Na balkonie u sąsiadów nie ma żółtego balonu. – 4. Kiwi nie jest żółtym, importowanym owo-
cem. – 5. W gazecie nie ma ciekawego artykułu o Adamie Małyszu. – 6. W oknie na piątym piętrze 
nie ma białej firanki. – 7. Na środku stolika nie ma cukru. – 8. To nie jest bilet lotniczy do Ottawy. 
– 9. Ten nowy film ze znanym aktorem nie jest świetny. – 10. Pan Andrzej Wzorek nie jest bogatym 
inżynierem. 

Esercizio 6
Usare la negazione come nell’esempio.
1. Przed telewizorem nie ma miękkiego fotela. – 2. Na tej fotografii chyba nie ma wujka Stefana. – 3. Dywan 
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w dużym pokoju nie jest strasznie brudny. – 4. Mleko nie jest bardzo zdrowe i smaczne. – 5. W lodówce nie 
ma świeżego mleka. – 6. Z biletami do filharmonii nie ma nigdy problemu. – 7. Ten tort nie jest naprawdę 
domowej roboty. – 8. To nie jest pociąg pospieszny do Florencji. – 9. Dziś wieczorem w telewizji nie ma 
dobrego filmu. – 10. Sandomierz nie jest celem naszej podróży. 

Esercizio 7
Declinare le parole tra parentesi e dare risposte negative alle domande.
1. Czy w szafie jest hipopotam? Nie, w szafie nie ma hipopotama. – 2. Czy w łazience jest telewizor? 
Nie, w łazience nie ma telewizora. – 3. Czy na stole są buty? Nie, na stole nie ma butów. – 4. Czy na 
ścianie jest krzesło? Nie, na ścianie nie ma krzesła. – 5. Czy w szpitalu jest dyskoteka? Nie, w szpitalu 
nie ma dyskoteki. – 6. Czy na uniwersytecie są bilety? Nie, na uniwersytecie nie ma biletów. – 7. Czy 
przy drzwiach jest wanna? Nie, przy drzwiach nie ma wanny. – 8. Czy w Polsce są piramidy? Nie, w 
Polsce nie ma piramid. – 9. Czy na Księżycu są jabłka? Nie, na Księżycu nie ma jabłek. – 10. Czy na 
balkonie są samochody? Nie, na balkonie nie ma samochodów. 

Esercizio 8
Declinare le parole tra parentesi e dare risposte negative alle domande.
1. Czy na wakacjach są lekcje? Nie, na wakacjach nie ma lekcji. – 2. Czy na biurku są filiżanki? Nie, 
na biurku nie ma filiżanek. – 3. Czy w Lublinie jest parlament? Nie, w Lublinie nie ma parlamentu. –  
4. Czy w lodówce są szaliki? Nie, w lodówce nie ma szalików. – 5. Czy w banku są książki? Nie, w 
banku nie ma książek. – 6. Czy na parkingu jest policjant? Nie, na parkingu nie ma policjanta. – 7. Czy 
w rowerze jest benzyna? Nie, w rowerze nie ma benzyny. – 8. Czy w sałatce jest masło? Nie, w sałatce 
nie ma masła. – 9. Czy na zdjęciu jest krowa? Nie, na zdjęciu nie ma krowy. – 10. Czy na czekoladzie 
jest cena? Nie, na czekoladzie nie ma ceny. 

Esercizio 9
Creare le frasi sulla base delle parole riportate come nell’esempio.
1. Ostatnio w radiu dużo się mówi/mówią o olimpiadzie zimowej. – 2. Zmęczona studentka mało uważała 
na wykładzie z historii. – 3. czasie spotkań z koleżankami Beata zwykle mało mówi. – 4. Przed zawodami 
Maciek dużo trenował z kolegami. – 5. Na początku kariery każdy młody adwokat dużo pracuje. – 6. Mały 
synek mojego brata mało śpi w nocy. – 7. Prawdziwy turysta dużo jeździ po świecie. – 8. Przez brudne 
okulary Zosia mało widziała. – 9. Telewizory plazmowe we wszystkich sklepach kosztują dużo. – 10. W 
grupach zaawansowanych nauczyciel mało pisze na tablicy. 

Esercizio 10
Creare la forma del genitivo, completare le frasi iniziate.
1. pasażer z biletem/pasażer bez biletu, W autobusie jedzie pasażer bez biletu. – 2. pokój z łazienką/
pokój bez łazienki, Chciałbym wynająć pokój z łazienką. – 3. sałatka z jajkiem/sałatka bez jajka, Kelner 
niesie na tacy sałatkę z jajkiem. – 4. sok z lodem/sok bez lodu, Chętnie pijemy sok z lodem. – 5. pizza z 
serem/pizza bez sera, W pizzerii zamawiam pizzę z serem. – 6. samochód z bagażnikiem/samochód bez 
bagażnika, Kolega jedzie samochodem z bagażnikiem. – 7. transakcja z fakturą/transakcja bez faktury, 
Dyrektor nie akceptuje transakcja bez faktury. – 8. pracownik z prawem jazdy/pracownik bez prawa 
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jazdy, Firma potrzebuje pracownika z prawem jazdy. – 9. magnetofon z radiem/magnetofon bez radia, 
Sprzedawczyni mówi o magnetofonie z radiem. – 10. spacer z psem/spacer bez psa, Wieczorem idę na 
spacer z psem. 

Esercizio 11
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. w Polsce/w Krakowie/w + Zamościu – 2. o polityce/o + randce/o + jeżu – 3. na grze/na śpiewie/na 
udawaniu – 4. o komputerze/o rowerze/o podróży – 5. przy domu/na parkingu/w garażu – 6. na ulicy/w 
dyskotece/w tunelu – 7. w szafie/w sejfie/na koncie – 8. o premierze/o pisarce/o misjonarzu – 9. na gi-
tarze/na flecie/na wiolonczeli – 10. o babci/o dziadku/o siostrze 

Esercizio 12
Completare il testo con i pronomi personali nella forma appropriata.
Na placyku stoją pomniki, a wśród nich także pomnik Henryka Sienkiewicza. Grupa turystów z Pol-
ski stoi przed nim (1) i słucha przewodniczki. Czasem wydaje się, że dobrze znamy Sienkiewicza, że 
wszystko o nim (2) wiemy, ale kolejna opowieść przewodniczki może go (3) przybliżyć. Dlatego cała 
wycieczka słucha uważnie przewodniczki, patrzy na nią (4), pyta (5) co chwilę o coś. Na koniec wszy-
scy robią zdjęcia z pomnikiem; ktoś ustawił się za nim (6), ktoś obok niego (7) i patrzy z uśmiechem na 
Sienkiewicza. A jedna dziewczyna objęła go (8) za szyję i przytuliła się do niego (9). Jednak Sienkie-
wicz nie przytulił się do niej (10).

Esercizio 13
Inserire nelle frasi la forma appropriata dei verbi znać, umieć, wiedzieć.
1. Myślę, że znasz mojego brata. – 2. Zawsze wiem wszystko o meczach tenisowych w naszym mieście. –  
3. Moja mama już umie surfować po internecie. – 4. Przepraszam, czy pani wie, gdzie jest najbliższy przy-
stanek? – 5. Często spacerujemy po Starym Mieście i znamy je już jak własną kieszeń. – 6. Janek jeszcze nie 
umie szybko pisać na komputerze. – 7. Czy wiesz, która jest godzina? – 8. Moja babcia umie fantastycznie 
opowiadać o całej rodzinie. – 9. Kto wie, w którym pokoju mieszka Robert? – 10. Niestety, ludzie nie znają 
jeszcze ortografii. – 11. Na parterze mieszka nowy sąsiad i nikt nie zna go jeszcze. – 12. Mama dobrze wie, 
czego słuchają jej dzieci. – 13. Czy umiesz śpiewać po polsku? – 14. Skąd pani wie, jak nazywa się ten arty-
sta? – 15. Czy państwo umieją korzystać z tego automatu do kawy? – 16. Dlaczego nie wiesz, ile kosztują 
kasety w sklepie muzycznym?! – 17. Mirek zna na pamięć numery telefonów do wszystkich przyjaciół. –  
18. Wszyscy się śmieją, bo nie umiem jeździć na rowerze. – 19. Nic nie rozumiem i nie wiem, o czym 
jest ta nowa piosenka. – 20. Teraz wiemy, kiedy używać „znać”, kiedy „umieć” a kiedy „wiedzieć”. 

Esercizio 14
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Wczoraj wieczorem padał mały deszcz. – 2. Woda deszczowa była na drzewach i ulicach. – 3. Cała 
rodzina siedziała wieczorem w ciepłym domu. – 4. I piła gorącą herbatę z cytryną. – 5. O 21.00 za-
dzwonił telefon do ojca. – 6. To sąsiad i sąsiadka chcieli zapytać o nowy parking. – 7. Ale ojciec nic nie 
wiedział o tym. – 8. Potem mama czytała wczorajszą gazetę z programem TV. – 9. A dzieci bawiły się 
lalkami w pokoju. – 10. A ja rysowałem/rysowałam coś na niebieskim papierze.
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Esercizio 15
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato.
W piątek wieczorem Agata zdecydowała się pojechać do centrum handlowego po prezent dla przyja-
ciółki i nowe filiżanki. W telewizji widziała (1) informację, że jest promocja na filiżanki. Agata oglądała 
(2) różne typy filiżanek i w końcu zdecydowała się (3) na różowe filiżanki w białe kwiatki. Kiedy stała 
(4) w kolejce do kasy, zobaczyła (5) Marka, kolegę z liceum. pomachała (6) ręką do niego i Marek na 
szczęście zorientował się (7), że to Agata. Agata zapłaciła (8) za filiżanki, a Marek za swoje zakupy, i 
potem Agata i Marek pili (9) w barze kawę i rozmawiali (10) o szkole i o różnych sprawach.

Esercizio 16
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato. 
Marta, studentka socjologii, pracowała ostatnio nad referatem na temat emigracji. Do tego referatu potrzebo-
wała (1) różnych informacji z encyklopedii, z gazet, ze słowników i z innych źródeł. Dlatego ostatnio Marta 
spędzała (2) dużo czasu w bibliotece, bo tam znajdowała (3) te wszystkie materiały. Niektóre książki stoją 
na półkach w czytelni, ale o niektóre podręczniki musiała (4) prosić bibliotekarkę, a potem czekała (5) na 
nie. Zwykle w takiej sytuacji wychodziła (6) do baru na kawę, bo Marta nie lubi czekać. Czasem jednak zo-
stawała (7) w czytelni i czytała (8) notatki, korzystała (9) z encyklopedii albo sprawdzała (10) plan referatu. 
Wczoraj na popołudniowych zajęciach Marta opowiedziała, czego się nauczyła i oddała profesorowi referat.

Esercizio 17
Completare il dialogo usando i pronomi interrogativi sotto elencati.
1. Ile zapłaciłaś za książkę? – 2. Z kim rozmawiał dyrektor? – 3. Gdzie znajduje się bank? – 4. Czego 
nie może jeść alergik? – 5. Czy wczoraj była ładna pogoda? – 6. O czym jest ten film? – 7. Co robiliście 
w sobotę? – 8. Dla kogo jest ta kawa? – 9. Kiedy piszemy test? – 10. Jak mówi nauczycielka? 

Esercizio 18
Inserire nella frasi le congiunzioni i oppure a. 
1. i – 2. a – 3. a – 4. a – 5. i, i – 6. a – 7. i – 8. a – 9. a – 10. i 

Unità 18

Esercizio 1
Declinare i sostantivi tra parentesi.
1. synowi, dziecku, córkom – 2. mamie, koleżance, dziewczynom – 3. mężowi, żonie, rodzicom –  
4. rodzinie, szefowi, gościom – 5. sekretarce, bratu, uczniom – 6. sprzedawcy, kasjerowi, pracownikom –  
7. koledze, przyjacielowi, kuzynom – 8. kobiecie, panu, ludziom – 9. wujkowi, córce, dzieciom – 10. bab-
ci, dziadkowi, rodzicom 

Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. W czwartek premier wręczył nominacje nowym ministrom. – 2. Asia tydzień po balu maskowym 
zwróciła najlepszej przyjaciółce etolę pożyczoną na tę okazję. – 3. Opiekunka zabrała małemu dziecku 
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nóż, bo to nie jest zabawka dla dzieci. – 4. Wdowa po poecie ofiarowała bibliotece uniwersyteckiej całą 
jego korespondencję. – 5. Po spektaklu publiczność dała świetnym aktorom bukiety kwiatów. – 6. Nie-
stety często na dworcach złodzieje kradną roztargnionym turystom bagaże. – 7. Latem rybak sprzedawał 
wakacyjnym gościom świeże ryby prosto z jeziora. – 8. Znany biznesmen podarował liceum ekono-
micznemu komputery do pracowni. – 9. Policjant zapisał nazwisko i oddał dokumenty zdenerwowane-
mu kierowcy. – 10. Asystentka podała dyrektorowi finansowemu dokumenty do podpisu. 

Esercizio 3
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Dzięki ciężkiej pracy, systematyczności. – 2. Przeciwko korupcji w sporcie. – 3. Przeciwko ministro-
wi, nowemu dyrektorowi. – 4. Dzięki internetowi. – 5. Przeciwko dyskryminacji, głodowi, narkomanii. 
– 6. Przeciwko wojnie, bezrobociu. – 7. Dzięki trenerowi, dietetykowi. – 8. Dzięki spadkowi, nagrodzie. 
– 9. Przeciwko poważnej zmianie konstytucji. – 10. Dzięki ojcu, dziadkowi, rodzicom. 

Esercizio 4
Creare le domande relative alle parole sottolineate, come nell’esempio.
1. Przeciw czemu protestowali ludzie wczoraj na manifestacji? – 2. Czemu przygląda się klient w skle-
pie? – 3. Komu pomaga organizacja „Mam marzenie”? – 4. Dzięki czemu ludzie mogą rozmawiać na 
odległość? – 5. Czemu przyglądają się dzieci na lekcji biologii? – 6. Komu Kamila zapłaciła za projekt 
wizytówek? – 7. Dzięki komu Marcin wraca do zdrowia po wypadku? – 8. Komu publiczność bije brawo 
po spektaklu? – 9. Dzięki czemu wiemy, jaka jest temperatura na dworze? – 10. Komu minister wręczył 
medal za promocję kultury polskiej? 

Esercizio 5
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Ludzie rzadko przyglądają się banknotom i biorą stare i zniszczone banknoty. – 2. Sprzedawca poka-
zał klientowi wszystkie koszule w kratkę. – 3. Po wycieczce dzieci opowiadały mamie i tacie o wszyst-
kim, co widziały w Warszawie. – 4. Ten miły chłopak chętnie pomaga sąsiadom, nawet jeśli nigdy nie 
chce o tym mówić. – 5. Wszyscy wiedzą, że trzeba pomagać kolegom, kiedy mają jakieś problemy, ale 
nie wszyscy to robią. – 6. Rodzice poszli do kościoła podziękować Bogu za zdrowie dzieci. – 7. Pu-
bliczność dziękuje artyście za koncert brawami i kwiatami. – 8. Kierowca dał policjantowi prawo jazdy 
i dowód osobisty. – 9. W sklepie zoologicznym dużo ludzi przyglądało się kameleonowi. – 10. Klient 
w chińskiej restauracji przez dłuższą chwilę przyglądał się potrawie na talerzu, bo jeszcze nigdy czegoś 
takiego nie widział. 

Esercizio 6
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Pasażerka podziękował gestem kierowcy za to, że poczekał na nią na przystanku. – 2. Po powro-
cie z urlopu w Madrycie Daniel pokazywał rodzinie i przyjaciołom piękne zdjęcia i przewodniki. –  
3. Przed kupieniem kolczyków długo przyglądałam się perłom. – 4. Rektor dał nagrodę najlepszemu 
studentowi i pogratulował mu. – 5. Terapeuta pomógł chorej dziewczynie zaakceptować konieczność 
operacji i trudnej kuracji. – 6. Agent ubezpieczeniowy pokazał Małgosi polisę. – 7. Nigdy nie wolno 
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mówić ludziom na ulicy albo w autobusie o prywatnych kłopotach. – 8. Tomek podziękował Romkowi 
za list. – 9. Nauczyciel dał uczniom test semestralny. – 10. Dlaczego tak przyglądasz się temu zdjęciu? 

Esercizio 7
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale al dativo.
1. Hania jest chora, cała rodzina życzy jej zdrowia. – 2. Dziś są imieniny Tomka, przyjaciel dał mu prezent, 
nową płytę Stanisława Soyki. – 3. Na wystawie u jubilera leżą pierścionki i bransoletki; kobiety często się im 
przyglądają. – 4. Rodzice mają duży ogród, córka z rodziną pomaga im w weekendy zajmować się ogrodem. 
– 5. W moim bloku jest winda, dzięki niej nie meczę się, kiedy wracam na ósme piętro. – 6. W bibliotece 
obowiązuje regulamin, Emil wbrew niemu wszedł do biblioteki z plecakiem. – 7. Gośka ma kłopoty z angiel-
skimi czasami, koleżanki pomagają jej po zajęciach. – 8. Dziecko idzie do szkoły, mama daje mu kanapkę i 
jabłko na drugie śniadanie. – 9. Rodzice wcześnie zapisali Elę na kurs angielskiego, dzięki nim ona świetnie 
zna angielski. – 10. Mieliśmy w plecakach ciepłe swetry i kurtki, dzięki nim nie zmarzliśmy na wycieczce. 

Esercizio 8
Conosciamo i membri della famiglia.
a. Dire come si chiamano le persone indicate. 
b. Costruire delle frasi come nell’esempio. 

Esercizio 9
Sostituire i sostantivi della prima frase col pronome personale nella forma appropriata.
1. Tam stoi mój brat. Nie wiem, kto z nim rozmawia. – 2. W domu czekają na mnie dzieci. Kocham 
je. – 3. Znam historię Polski. Interesuję się nią bardzo. – 4. Ludzie kiedyś żyli inaczej. Czytam teraz o 
nich książkę. – 5. Mówię do ciebie. Czy ty mnie słuchasz? – 6. Jesteśmy aktorami. Ludzie oglądają nas 
w teatrze. – 7. Czy chcecie jeść? Mama zrobiła dla was drugie śniadanie. – 8. Często dostajesz listy. Kto 
do ciebie ciągle pisze? – 9. To okno jest bardzo czyste. Widzę przez nie cały świat. – 10. Ojciec lubi 
tradycję. To prezent imieninowy od niego. 

Esercizio 10
Inserire nelle frasi la forma appropriata dei verbi znać, umieć, wiedzieć.
1. Wiem, kiedy jest Boże Narodzenie. – 2. Czy umiecie śpiewać polskie kolędy? – 3. Janek umie goto-
wać bardzo smaczny barszcz. – 4. Nie wszyscy znają teksty starych polskich kolęd. – 5. Czy ty wiesz 
co Sławek dostał pod choinkę? – 6. To miłe, że znasz polską tradycję łamania się opłatkiem. – 7. Czy 
wiecie, kiedy zaczynamy wigilię? – 8. Joanna nie wie, jaki kompot trzeba ugotować na wigilię. – 9. Dla-
czego ty nie umiesz dobrze usmażyć karpia? – 10. Każdy wie, dlaczego na stole stoi dodatkowy talerz. 
– 11. Rodzice dobrze znają marzenia dzieci. – 12. Moim zdaniem rodzice wiedzą, o czym marzą dzieci. 
– 13. Nikt nie zna przepisu mojej babci na makowiec. – 14. Teresa umie robić wielkie przyjęcia dla całe 
rodziny. – 15. A może ty wiesz, gdzie są świeczki. – 16. Znam rodzinę, która na wigilię je łososia. – 17. 
Ola i Piotrek umieją grać na pianinie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. – 18. ale oni nie umieją jej śpiewać. 
– 19. Mama na pewno wie, o której zaczyna się pasterka. – 20. Gosia zna kogoś, kto mieszka sam i on 
przyjdzie do nas na wigilię. – 21. Nikt nie umie robić takich uszek na wigilię, jak moja babcia. – 22. 
Ludzie wiedzą, z czego robi się kutię. – 23. Ty nigdy nie wiesz, jaki papier kupić do zawijania prezen-
tów! – 24. Czy ktoś umie włączyć lampki choinkowe? – 25. Nie wiem, czy jest już pierwsza gwiazdka. 
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Esercizio 11
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al presente.
Kiedy zaczyna się grudzień, dni są już bardzo krótkie, ludzie spędzają (1) więcej czasu w domach z ro-
dzinami. Reklamy w radiu, telewizji i w gazetach coraz częściej pokazują (2) śnieg, świętego Mikołaja 
i choinkę. Dzień po dniu ludzie coraz częściej myślą o (3) Bożym Narodzeniu; piszą (4) kartki i listy z 
życzeniami, szukają (5) starych rodzinnych przepisów na najlepsze ciasta i tradycyjne potrawy: śledzie 
w oliwce, niebieskiego karpia, uszka. Dzieci marzą o (6) wspaniałych prezentach, czekają na (7) świę-
tego Mikołaja nad ranem 6 grudnia, a potem na prezenty pod choinką, 24 grudnia. Oczywiście, dzieci 
muszą (8) najpierw napisać list do Mikołaja i ładnie poprosić o prezenty. Ale nie tylko prezenty i Boże 
Narodzenie są najważniejsze w grudniu. Sama natura proponuje (9) ludziom zmianę w stylu życia; prze-
cież pada (10) śnieg, jest zimno i ciemno. Zimą ludzie chętnie jeżdżą na (11) nartach i sankach, kto umie 
(12) – jeździ (13) łyżwach. Kiedy dzieci wracają ze (14) szkoły, chętnie robią (15) bałwany. Wiele osób 
przygotowuje się do 16) zabawy sylwestrowej, kupuje (17) sukienki i garnitury, wybiera (18) miejsce na 
zabawę czy bal. W sklepach stoją (19) kolejki po szampana i po wędlinę na domowe zabawy. Nikt nie 
może (20) powiedzieć, że w krótkie grudniowe dni nic się nie dzieje. 

Esercizio 12
Secondo il contesto nella frase, scegliere il verbo di aspetto imperfettivo o perfettivo.
Kasia jest pielęgniarką i ma bardzo ciekawą pracę. Codziennie musi sprawdzać, czy pacjenci w szpitalu 
niczego nie potrzebują. Często musi też kupować (1) soki i ciastka dla pacjentów. Pewnego dnia chory 
chłopiec chciał zjeść (2) coś specjalnego i postanowił poprosić (3) ją o pomoc, i Kasia musiała dla niego 
zamówić (4) przez telefon pizzę. Kasia umie interesująco opowiadać (5) historie o pacjentach. Pamiętam 
opowieść o tym, jak Kasia musiała przez noc zreperować (6) żaluzje w sali, żeby rano położyć (7) w niej 
pacjenta po operacji oczu; ile wtedy wypiła (8) kawy, jak dzwoniła (9) do kolegów po pomoc. Na szczęście 
pacjenci i ich rodziny zwykle chcą dziękować (10) Kasi za pomoc w czasie choroby. 

Esercizio 13
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
Esempi di frasi.
Wiosna: kwiat, spacerować, jasny 
Lato: wakacje, zwiedzać, ciepły 
Jesień: deszcz, jabłko, sweter 
Zima: śnieg, góry, narty 

Unità 19

Esercizio 1
Scrivere al grado comparativo e superlativo l’aggettivo in corsivo.
1. Samochód jest szybki, pociąg jest szybszy, ale samolot jest najszybszy. – 2. Warszawa jest dość stara, 
Kraków jest starszy, ale Rzym jest najstarszy. – 3. Tydzień jest długi, miesiąc jest dłuższy, ale rok jest 
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najdłuższy. – 4. Korytarz jest szeroki, ulica jest szersza, a autostrada jest najszersza. – 5. Bałtyk jest 
głęboki, Morze Śródziemne jest głębsze, a Pacyfik jest najgłębszy. – 6. Artykuł jest długi, legenda jest 
dłuższa, a powieść jest najdłuższa. – 7. Pies jest mały, kot jest mniejszy, ale chomik jest najmniejszy. – 
8. Taras jest duży, plac jest większy, a park jest największy. – 9. Bilet do kina jest dość drogi, bilet do 
teatru jest droższy, a do opery jest najdroższy. – 10. Zbiory w muzeum miejskim są bogate, w muzeum 
wojewódzkim są bogatsze, a zbiory w Muzeum Narodowym w Warszawie są najbogatsze. 

Esercizio 2
Scrivere al grado comparativo l’aggettivo tra parentesi.
1. Maj jest dłuższy niż luty. – 2. Kraków jest starszy niż Lublin. – 3. Nowy komputer jest lepszy niż stary kompu-
ter. – 4. Mama jest mądrzejsza niż koleżanka. – 5. Czekolada jest słodsza niż jogurt.6. Koncert rockowy jest gło-
śniejszy niż koncert kameralny. – 7. Aleja jest szersza niż ulica na Starym Mieście. – 8. Supermarket jest więk-
szy niż kiosk. – 9. Morze Śródziemne jest głębsze niż Bałtyk. – 10. Matematyka jest trudniejsza niż geografia. 

Esercizio 3
Scrivere l’aggettivo al superlativo e declinare tutta l’espressione tra parentesi al genitivo plurale. 
1. Dziś wieczorem w telewizji jest film z jednym z najlepszych aktorów na świecie, z Henrym Fondą. –  
2. Koleżanka dała mi przepis na sałatkę z pietruszką, jednym z warzyw najbogatszych w witaminę C. – 3. 
Wiedeń leży nad Dunajem, jedną z najdłuższych rzek Europy. – 4. Lubiany przez publiczność film animo-
wany pt. “Gdzie jest Nemo?” jest jednym z najzabawniejszych filmów w historii kina. – 5. Grupa Turystów 
zwiedziła Płock, jedno z najstarszych miast Polski. – 6. Komunikaty w radiu ostrzegają przed jednym z 
najcieplejszych dni w tym roku. – 7. Jednym z najgorszych aktorów w tym roku, zdaniem GRAF, okazał się 
w tym roku Adam Sandler. – 8. Patryk dobrze skończył prawnicze, i marzy o tym, żeby kiedyś być jednym 
z najważniejszych prawników w Polsce. – 9. Górskie drogi w Sudetach są jednymi z najwęższych dróg w 
Polsce. – 10. Inżynierowie są w tym roku jednymi z najcenniejszych pracowników – twierdzą statystyki. 

Esercizio 4
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata, come nell’esempio. 
1. Na górnej półce leży futrzana czapka, która kosztowała 650 złotych. – 2. Na trzecim piętrze mieszka 
aktor, który gra w popularnym serialu telewizyjnym. – 3. Na placu kończy się ścieżka rowerowa, która 
biegnie tu z centrum. – 4. Znów idą tutaj dzieci, które co wieczór bardzo hałasują. – 5. W tej szkole uczą 
się dziewczyny, które pracują potem jako pielęgniarki. – 6. Przy telefonie leży kalendarz, który przypo-
mina o ważnych rzeczach do zrobienia. – 7. Za rogiem znajduje się kino, które zawsze ma filmy w wersji 
oryginalnej. – 8. Na balkonie rośnie kwiatek, który wieczorem pachnie bardzo mocno. – 9. Na alejkach 
w parku leżą liście, które spadły z drzew w nocy. – 10. Czarnym samochodem jedzie sportowiec, który 
dostał ostatnio nagrodę. 

Esercizio 5
Creare la forma del genitivo, completare le frasi iniziate. 
1. zeszyt z ćwiczeniami/zeszyt bez ćwiczeń, Mam w torbie zeszyt z ćwiczeniami. – 2. samochód z kołami/
samochód bez kół, W warsztacie stoi samochód bez kół. – 3. list z błędami/list bez błędów, W tej kopercie jest 
list bez błędów. – 4. portfel z pieniędzmi/portfel bez pieniędzy, Złodziej chciał ukraść portfel z pieniędzmi. – 
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5. kalendarz z adresami/kalendarz bez adresów, W kalendarzu z adresami można sprawdzić adres cioci. – 6. 
korytarz z oknami/korytarz bez okien, Na korytarzu z oknami stoją i rozmawiają ludzie. – 7. gość z kwiatami/
gość bez kwiatów, Na imieniny przyszedł gość bez kwiatów. – 8. siatka z jabłkami/siatka bez jabłek, W super-
markecie biorę siatkę z jabłkami. – 9. książeczka z obrazkami/książeczka bez obrazków, Małe dziecko lubi 
oglądać książeczkę z obrazkami, – 10. plik z ofertami/plik bez ofert, W komputerze otwierasz plik bez ofert. 

Esercizio 6
Negare il verbo nelle frasi cambiando le forme dell’oggetto, se necessario.
1. Nie zapakowałam bluzek, spodni i swetrów do walizek i nie czekałam na taksówkę. – 2. Nie rozma-
wialiśmy o filmie i nie zjedliśmy całego słodkiego sernika mamy. – 3. Znany architekt nie zaprojektował 
dużego, nowoczesnego centrum handlowego. – 4. Paweł nie włączył komputera i nie zaczął pisać ćwi-
czenia z angielskiego. – 5. Ojciec nie obejrzał skórzanych piłek, potem nie zapłacił za najlepszą piłkę. 
– 6. Sąsiadka nie otworzyła okna i nie zaczęła karmić ptaków suchym chlebem. – 7. Nie przeczytałem 
ciekawej książki i nie napisałem o niej notatki w notesie. – 8. Eryk nie kupił karty telefonicznej, ale 
nie pamiętał o karcie przed podróżą. – 9. Nie zamknęłam drzwi i nie schowałam klucza do kieszeni. –  
10. Kiedy jest duży mróz, nie zakładam ciepłego swetra, wełnianego szalika i rękawiczek. 

Esercizio 7
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Na stole stoją: mały kubek, wysoka szklanka i kryształowy kieliszek. – 2. Na ulicy czekają: czerwony auto-
bus, tania taksówka, żółty polonez. – 3. Na regale stoją: kolorowy album, książka psychologiczna, stary maga-
zyn. – 4. W torbie leżą: pełna portmonetka, gruby portfel, czarny długopis. – 5. W lodówce leżą: żółty ser, świeża 
wędlina, smaczna sałatka. – 6. Na biurku leżą: świąteczna kartka, długi list, pusta dyskietka. – 7. W kawiarni 
rozmawiają: wesoła dziewczyna, mądra studentka, miła kelnerka – 8. W ogrodzie zoologicznym żyją: syberyj-
ski tygrys, morska foka, wilk. – 9. W sklepie monopolowym stoją: piwo importowane, wino francuskie, mocna 
wódka. – 10. Na poczcie znajdują się: znaczek pocztowy, kartka świąteczna i karta telefoniczna. 

Esercizio 8
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
W końcu mamy wiosnę! Po męczących zimnych miesiącach mamy na niebie (1) nad głowami słońce. W 
parkach (2) i na trawnikach (3) widać zielone listki. Już nie tylko filmy o Włoszech (4) są pełne zieleni! 
Chociaż jeszcze w ciepłym swetrze (5) i wełnianej czapce (6) każdy chętnie idzie na spacer i rozmawia 
ze znajomymi o nagłej zmianie (7) pogody i o pierwszych kwiatkach (8) tej wiosny. Ale wiosna ma też 
nieprzyjemne strony: po wiosennym spacerze (9) ludzie czują się zmęczeni, myślą wtedy o zdrowiu 
(10) i o kondycji fizycznej (11). Kiedy w domu (12) każdy z nas szuka lekkich ubrań w szafie (13) czy 
w szufladzie (14), najczęściej nie znajduje niczego ciekawego. Po chwili już siedzi w samochodzie (15) 
a następnie dalej szuka ubrań w supermarkecie (16) czy w ulubionym butiku (17). Po powrocie (18) 
widać tylko pustki na koncie bankowym (19). Ale na spacer można już pójść w lepszym humorze (20).

Esercizio 9
Coniugare al passato il verbo być (“essere”).
1. Ta kasjerka była bardzo zmęczona. – 2. To kino było drogie, ale dobre. – 3. Halo! Cześć! Karol, gdzie 
byłeś? – 4. Matka i ojciec byli często w parku. – 5. Czy Czesław Miłosz był Polakiem? – 6. Ja i moja grupa 
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byliśmy w barze. – 7. Tamten pracownik był leniwy. – 8. Francuskie wino zawsze było dobre. – 9. Byłam 
dobrą studentką fizyki. – 10. Pokój koleżanki był mały. 

Esercizio 10
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
Jestem wesołą dziewczyną i bardzo lubię spędzać czas w centrum. Wczoraj mój brat, Piotrek, i ja by-
liśmy (być) w centrum. My mieliśmy (1) wolny czas i planowaliśmy (2) różne rzeczy. Ja chciałam (3) 
szukać ciepłego swetra, a Piotrek musiał (4) rozmawiać ze specjalistą z banku. Kiedy Piotrek rozmawiał 
(5) w banku, ja czekałam (6) na niego pod parasolem przed kawiarnią i jadłam (7) lody czekoladowe. 
Potem razem oglądaliśmy (8) swetry na zimę, i Piotrek zapłacił (9), bo to on ma zawsze kartę kredyto-
wą. My wróciliśmy (10) do domu późno.

Esercizio 11
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato.
Kiedy Iwona usłyszała dzwonek do drzwi, oglądała (1) właśnie kolejny odcinek ulubionego serialu. 
Wstała (2) jednak z fotela i otworzyła (3) drzwi. Zwykle nie otwierała (4) drzwi bez patrzenia przez 
wizjer, ale o tej godzinie to mógł być tylko listonosz. I rzeczywiście na korytarzu stał listonosz, trzymał 
(5) grubą kopertę, którą podał (6) Iwonie. Iwona wzięła (7) kopertę i przyjrzała się (8) jej ze zdziwie-
niem, bo nie dostawała (9) często takich grubych listów i nie wiedziała, od kogo to może być. Listonosz 
pożegnał się (10) grzecznie, a Iwona zamknęła (11) drzwi i wróciła (12) na fotel przed telewizorem. 
Serialowa matka wracała (13) pociągiem właśnie z urlopu nad morzem i przez telefon żegnała się (14) 
z wakacyjnym znajomym. W czasie rozmowy uśmiechała się (15) słodko do słuchawki.

Esercizio 12
Rispondere alle seguenti domande.
Risposte possibili. 
1. Na krześle leży moja torba/torba Karoliny. – 2. To lekarstwo należy brać raz na dzień/dwa razy dzien-
nie/trzy razy na dobę. – 3. Dzięki gazetom/telewizji/radiu/Internetowi. – 4. Ten klient szuka tanich płyt/
płyt z muzyką klasyczną. – 5. Studia magisterskie w Polsce trwają 5 lat. – 6. Przez okno widać park/
sąsiada/ulicę/przedszkole/samochody/drzewa. – 7. Uczę się języka polskiego rok/2 lata/5 lat. – 8. To 
pudełko jest z kartonu/tektury. – 9. Redaktor rozmawiał ze znanym politykiem/z konserwatywnym poli-
tykiem. – 10. Na wakacje jadę do Francji/do Gdańska/nad morze/na Mazury/w Tatry/do babci.

Esercizio 13
Unire le parti di frase nelle due colonne e scrivere le frasi ottenute.
1j – 2a – 3c – 4b – 5e – 6i – 7k – 8h – 9f – 10d

Unità 20

Esercizio 1
Creare il grado comparativo e superlativo degli aggettivi.
1. Przewodniki po Egipcie odradzają zwiedzanie w najbardziej gorących miesiącach. – 2. Kopia z 



Soluzioni degli esercizi

40 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

kopii jest mniej czytelna od kopii z oryginału. – 3. Rano w szpitalu był premier i spotkał się z naj-
bardziej chorymi pacjentami w auli. – 4. Babcia mówi, że najbardziej gorzkim owocem pod słońcem 
jest grapefruit. – 5. Dzisiejsza konferencja była bardziej/mniej interesująca niż wczorajsza. – 6. Już 
wrzesień, zaczyna się jesień, drzewa są mniej zielone niż były miesiąc temu. – 7. Kaśka dużo tańczy 
uważa, że podłoga marmurowa jest bardziej śliska niż parkiet. – 8. Które z polskich miast jest bardziej 
znane za granicą; Warszawa czy Kraków? – 9. Trener dodatkowo spotkał się z chłopcami najmniej 
przygotowanymi do zawodów. – 10. Recepty mojego okulisty są bardziej/mniej czytelne niż recepty 
mojego laryngologa. 

Esercizio 2
Mettere l’aggettivo al superlativo e declinare tutta l’espressione tra parentesi al genitivo plu-
rale. 
1. Dziś wieczorem w telewizji jest film z jednym z najbardziej znanych aktorów na świecie, z Henrym 
Fondą. – 2. W supermarkecie jest koper włoski, jedno z najmniej znanych warzyw w naszej kuchni. –  
3. Toruń leży nad Wisłą, jedną z najmniej uregulowanych rzek Europy. – 4. Lubiany przez publiczność film 
animowany pt. “Gdzie jest Nemo?” jest jednym z najbardziej kasowych filmów w historii kina. – 5. Grupa 
Turystów zwiedziła Płock, jedno z najstarszych miast Polski. – 6. Komunikaty w radiu ostrzegają przed 
jednym z najbardziej wietrznych dni w tym roku. – 7. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów 
polskiego kina jest Daniel Olbrychski. – 8. Patryk dobrze skończył prawnicze, i marzy o tym, żeby kiedyś 
być jednym z najbardziej wpływowych prawników w Polsce. – 9. Górskie drogi w Sudetach są jednymi z 
najbardziej krętych dróg w Polsce. – 10. Informatycy są w tym roku jednymi z najbardziej poszukiwanych 
pracowników – twierdzą statystyki. 

Esercizio 3
Declinare i nomi e i cognomi tra parentesi.
1. Na ten temat najlepiej porozmawiać z panią profesor Anną Skalską. – 2. Przepraszam, szukam pani 
Dominiki Unisławskiej, czy pracuje tutaj? – 3. Listonosz niesie ciężką paczkę dla Konrada Wysockiego. 
– 4. Tylko dzięki panu Marianowi Paprockiemu mogliśmy obejrzeć ten film. – 5. Może dzięki nazwisku 
panią Marię Wesołą lubią wszyscy w bloku. – 6. Zainteresowałem się Juliuszem Słowackim jeszcze w 
szkole podstawowej. – 7. Na wakacjach nad morzem poznałam Dariusza Jaworskiego. – 8. Dziennikarz 
mówił o pani senator Teresie Krzyżanowskiej. – 9. Oglądaliśmy reportaż o krawcu teatralnym Henryku 
Makowym. – 10. Pielęgniarka idzie do sali numer 6 zrobić masaż Monice Perkowskiej. 

Esercizio 4
Declinare i nomi e i cognomi tra parentesi.
1. Musical „Metro” Janusza Józefowicza odniósł wielki sukces. – 2. Grupa Edyty Bartosiewicz ostatnio 
nie koncertuje tak często. – 3. Na filmy z Piotrem Adamczykiem publiczność czeka z niecierpliwością. 
– 4. Reportaż o festiwalach przypomniał Marylę Rodowicz z początku kariery. – 5. Śląsk jest obecny 
w popkulturze dzięki Arturowi Rojkowi i jego piosenkom. – 6. Prawie nikt nie pamięta o Krzysztofie 
Tyńcu, bo on rzadko gra w filmach. – 7. Gospodarz koncertu dobroczynnego podziękował Annie Seniuk 
za udział. – 8. Zawsze uśmiecham się, kiedy patrzę na Macieja Stuhra w filmie lub na scenie. – 9. W 
świątecznym numerze jest artykuł o Urszuli Dudziak, jej rodzinie i karierze. – 10. Dorota Miśkiewicz 
zaśpiewała pierwszy raz z Anną Marią Jopek. 
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Esercizio 5
Declinare i nomi tra parentesi.
1. Jak długo czekasz tu na Cezarego? – 2. Muszę zadzwonić do Ignacego. – 3. Kiedy są imieniny 
Jeremiego? – 4. Czy możesz dać tę książkę Jerzemu? – 5. W katedrze jest ołtarz z obrazem świętego 
Antoniego. – 6. O tej sprawie musisz porozmawiać z Konstantym. – 7. To jest biografia Ignacego Jana 
Paderewskiego. – 8. Zapomnieliśmy o Cezarym, nie mamy dla niego prezentu. – 9. Czy możemy spo-
tkać się u Jerzego? – 10. Ktoś mi powiedział, że kochasz Maurycego...

Esercizio 6
Completare il dialogo usando i pronomi indefiniti sotto elencati.
– Dlaczego jesteś dzisiaj taka tajemnicza? – Jeszcze trochę cierpliwości, proszę, muszę tylko do kogoś 
zadzwonić. – Cały dzień z kimś (1) rozmawiasz! I coś (2) ukrywasz. – Powtarzam, jeszcze trochę cier-
pliwości, proszę. Muszę tylko coś (3) dokończyć. Czy możesz się czymś (4) zająć i nie przeszkadzać 
mi. – Niepokoję się, bo ciągle ktoś (5) do ciebie dzwoni, pyta cię o coś (6), a ty odpowiadasz tylko tak 
lub nie. – Wyobrażasz sobie, że robię coś (7) dziwnego albo niebezpiecznego? – Proszę, bez paniki! To 
coś (8) miłego, ale musisz być cierpliwa. – To bardzo trudne. – Dobrze, już wyjaśniam: zamówiłam dla 
ciebie przez internet leżak na balkon. Myślałam o czymś (9)specjalnym na twoje imieniny. – Och, to 
niespodzianka! A od kogo nauczyłaś się korzystać z komputera? – Od kogoś (10)!

Esercizio 7
Unire domande e risposte delle due colonne.
1g – 2e – 3b – 4i – 5a – 6k – 7c – 8j – 9d – 10h 

Esercizio 8
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata. 
1. Ola to sympatyczna dziewczyna, którą pamiętam dobrze z lekcji biologii. – 2. Ulubionym przedmiotem 
Oli była biologia, którą Ola kochała dzięki rodzicom. – 3. Drzewami w ogrodzie zajmował się ojciec, któ-
rego Ola często pytała o rośliny. – 4. Matka, na którą Ola patrzyła przy pracy w szklarni, uwielbiała kwiaty 
i aromatyczne zioła. – 5. Natura to wielka pasja rodziców Oli, na którą oni zawsze znajdowali czas i siły. – 
6. Drugą ich pasją były rybki akwariowe, za które płacili często nawet w dolarach. – 7. Rybki, które ojciec 
obserwował i opisywał w artykułach, pływały w ogromnym akwarium. – 8. Ojciec Oli był profesorem, na 
którego zwykle czekała grupa studentów z pytaniami. – 9. Pytania studentów, na które profesor cierpliwie 
odpowiadał, łączyły się z ich studiami. – 10. Niestety, dla mnie biologia to straszny przedmiot, przez który 
nie zdałem do klasy maturalnej. 

Esercizio 9
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata.
1. W Toruniu mieszka mój przyjaciel, do którego właśnie piszę list. – 2. Na ławce w parku siedzi dziec-
ko, którego policja szuka od trzech dni. – 3. W dzisiejszej „Panoramie” występuje polityk, którego nie 
widzieliśmy od dawna. – 4. Ważnym dokumentem jest legitymacja studencka, bez której student nie ma 
ulg. – 5. Za płotem biega pies którego boją się wszystkie dzieci w okolicy. – 6. Blisko Krakowa leży 
małe miasto, do którego przyjeżdżają liczne pielgrzymki. – 7. Na śmietniku leży kurtka, której nikt już 
nie potrzebuje. – 8. Moi kuzyni, u których czasem nocuję, mieszkają w tamtym domu. – 9. W radiu leci 
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właśnie wesoła piosenka, której bardzo lubię słuchać. – 10. Biblioteka, do której chodzi Darek, znajduje 
się w zabytkowym budynku. 

Esercizio 10
Costruire le frasi scegliendo dalle espressioni delle tre colonne.
1d (tamtego wieczoru) – 2j (tamtego dnia) – 3b (pewnego razu) – 4a (pewnej niedzieli) – 5i (pewnego dnia) 
– 6k (poprzedniego lata) – 7g (pierwszego dnia) – 8e (pewnej soboty) – 9f (ubiegłej wiosny) – 10h (pewnego 
wieczoru) 

Esercizio 11
Scrivere in lettere le date.
1. Dostałam ten list dwudziestego dziewiątego lipca – 2. Kasia wyszła za mąż czternastego sierp-
nia – 3. Wyjechaliśmy dwudziestego trzeciego lutego – 4. Rok akademicki zaczyna się pierwszego 
października – 5. Czy poznaliście się trzynastego maja? – 6. Koncert jest dwudziestego czwartego 
czerwca – 7. Pan Jurek zmarł siedemnastego kwietnia – 8. Niedziela Palmowa była dziesiątego marca 
– 9. Brat ożenił się siódmego stycznia – 10. Egzamin był piątego czerwca – 11. Mamy zamiar wrócić 
osiemnastego sierpnia – 12. – Magda ma urodziny dziewiętnastego grudnia – 13. Święto Niepodle-
głości jest jedenastego listopada – 14. Anka i Mirek pobrali się trzydziestego kwietnia – 15. Piotrek 
urodził się dziewiętnastego września – 16. Rodzice wyjechali trzydziestego pierwszego października 
– 17. Rocznica uchwalenia Konstytucji jest trzeciego maja – 18. Imieniny Barbary są czwartego grud-
nia – 19. Wysłałem paczkę dziewiątego lipca – 20. Byliśmy w teatrze piętnastego lutego 

Esercizio 12
Rispondere alle domande come nell’esempio.
1. Nie, nie mam jej tam. – 2. Nie, nie ma jej u nas. – 3. Nie, nie ma go tam. – 4. Nie, nie ma go tam. – 5. Nie, 
nie ma ich tam. – 6. Nie, nie ma ich tam. – 7. Nie, nie ma jej tam. – 8. Nie, nie mam jej. – 9. Nie, nie ma ich 
tu. – 10. Nie, nie ma go tu. 

Esercizio 13
Declinare i sostantivi tra parentesi. 
1. Pies śpi na tapczanie. – 2. Jan kupuje bilet w kasie. – 3. Prezydent Polski pracuje w Warszawie. – 4. Czy są 
witaminy w czekoladzie? – 5. Policjant jechał szybko między samochodami. – 6. Usta mamy pod nosem. –  
7. Niestety, obok sklepu nie ma parkingu. – 8. Imieniny znajomych sprawdzam zawsze w kalendarzu. – 9. Mat-
ka prowadzi dziecko przez ulicę. – 10. Robimy ćwiczenia gramatyczne w piątek. 

Esercizio 14
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate.
1. Wczoraj wieczorem wróciliśmy z Krakowa. – 2. Pod stołem śpi duży brązowy pies. – 3. Babcia 
nie może czytać bez okularów. – 4. Czekaliśmy na profesora godzinę. – 5. Szkoła stoi między katedrą 
a biblioteką. – 6. Czy chcesz pisać list do wujka Karola? – 7. Gdzie jest długopis? – w torbie. – 8. 
Musisz myć ręce po spacerze. – 9. Musimy pójść na pocztę przed obiadem. – 10. Chory Bartek wraca 
od lekarza. 
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Esercizio 15
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. drzewa owocowego, ławki. – 2. po obiedzie/po południu/po kolacji. – 3. ryb, bananów i jabłek. – 4. w 
milczeniu/w gorączce/w stresie. – 5. mimów i tancerek. – 6. w płaszczu/w czapce/w garniturze. – 7. naszego 
sąsiada i pustego mieszkania. – 8. po spektaklu/po wykładzie/po spotkaniu. – 9. w lipcu/w listopadzie/w lecie 
– 10. do brata/do kolegi/do przyjaciela. 

Esercizio 16
Coniugare al passato il verbo być.
1. Ceny w promocji były bardzo niskie. – 2. Czy pani była nauczycielką? – 3. Nie, ja byłam aktorką. 
– 4. Ten film biograficzny był ciekawy. – 5. Ala, czy byłaś w Polsce? – 6. Nie, nie w Polsce, byłam w 
Anglii. – 7. Przyjaciel i ja byliśmy w barze. – 8. Gdzie pan był wieczorem? – 9. Byłem miedzy domem 
a biurem. – 10. Ćwiczenie było długie i nudne. 

Esercizio 17
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
1. Sąsiadka z parteru rano myła okno. – 2. Rzadko w niedzielę rodzice chodzili na spacer. – 3. W tym 
małym kinie oglądałam fajny film. – 4. Co pan jadł wczoraj na śniadanie? – 5. Dorota i Kasia jeszcze 
nigdy nie piły ginu. – 6. W którym szpitalu leżałeś po operacji? – 7. Latem grupa sportowców pływała w 
morzu. – 8. Zosia, czy widziałaś gdzieś mój szalik? – 9. Karol, czy zapłaciłeś już za mojego kurczaka? 
– 10. W parku małe dziecko bawiło się wesoło z mamą.

Esercizio 18
Aggiungere i segni diacritici mancanti.
Kiedy Iwona usłyszała dzwonek do drzwi, oglądała właśnie kolejny odcinek ulubionego serialu. Wsta-
ła jednak z fotela i otworzyła drzwi. Zwykle nie otwierała drzwi bez patrzenia przez wizjer, ale o tej 
godzinie to mógł być tylko listonosz. I rzeczywiście na korytarzu stał listonosz, trzymał grubą kopertę, 
którą podał Iwonie. Iwona wzięła kopertę i przyjrzała się jej ze zdziwieniem, bo nie dostawała często 
takich grubych listów i nie wiedziała, od kogo to może być. Listonosz pożegnał się grzecznie, a Iwona 
zamknęła drzwi i wróciła na fotel przed telewizorem. Serialowa matka wracała właśnie pociągiem z 
urlopu nad morzem i przez telefon żegnała się z wakacyjnym znajomym. W czasie rozmowy uśmiechała 
się słodko do słuchawki. 

Esercizio 19
Completare le frasi con i verbi grać e bawić się.
1. W telewizji za chwilę zaczyna się mecz. Polska drużyna gra z grecką. – 2. Kiedy pada deszcz, 
dzieci nie mogą bawić się na dworze, zostają w domu. – 3. Na przyjęciu było bardzo miło i wesoło, 
wszyscy bardzo dobrze się bawili. – 4. Czy umiesz grać w tenisa? Jeśli masz ochotę, możesz w sobotę 
jechać ze mną na kort. – 5. Radek jest bardzo nerwowy, ciągle bawi się kluczami. – 6. Czy umiesz 
grać na gitarze? – 7. Nie umiem grać w domino, nigdy w to nie grałem. – 8. Nie lubię, kiedy dziew-
czyny bawią się włosami, czasem nawet przy stole. – 9. Na nowym ekranie wszystko dobrze widać, 
fajnie jest grać na nim w gry komputerowe. – 10. Kiedy jest ładna pogoda, lubię chodzić do parku 
bawić się z psem. 
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Esercizio 20
Completare le frasi con le congiunzioni i oppure a. 
1. a – 2. i – 3. a – 4. i – 5. i – 6. a – 7. i – 8. a – 9. i – 10. i 

Esercizio 21
Dove si comprano queste cose? Inserisci i termini nella colonna corrispondente.
Sklep spożywczy: czekolada, masło, makaron, mleko, ryż
Sklep papierniczy: notes, kalendarz, klej, ołówek, pióro 
Sklep sportowy: plecak, kostium do pływania, narty, piłka, rower 

Unità 21

Esercizio 1
Usare gli aggettivi corrispondenti agli avverbi indicati.
Dzień jest zimny, nie jest to dzień przyjemny (1). Piotrek musi pojechać w sprawach służbowych (2) do 
Krakowa. On ma doskonałą (3) świadomość, że jazda musi być ostrożna (4), bo na drodze będą trudne 
(5) warunki jazdy. Piotrek ma mało czasu, dlatego jego jazda dzisiaj nie będzie wolna (6), będzie szybka 
(7). Szef telefonuje do Piotrka co chwilę i powtarza, że Piotrek musi być punktualny (8). Niepunktual-
ność to brzydka (9) cecha. Piotrek lubi eleganckie (10) zachowanie, więc się spieszy.

Esercizio 2
Usare gli avverbi corrispondenti agli aggettivi indicati.
Mama gotuje najlepiej pod słońcem. Nikt nie umie tak (1) dobrze (2) gotować jak mama. To prawda, że 
mama nie gotuje modnie (3), nie korzysta z propozycji kolorowych gazet. Ale dzieci bardzo lubią kuch-
nię mamy, bo mama gotuje smacznie (4) Tylko pewna sąsiadka często (5) krytykuje jedzenie mamy; ona 
uważa, że mama gotuje tradycyjnie (6) i tłusto (7) No, ale na szczęście, mama nie gotuje dla sąsiadki 
tylko dla swojej rodziny!

Esercizio 3
Declinare i termini tra parentesi al dativo.
1. Czy nie jest wam za ciepło? Chyba dziecku jest ciepło. – 2. Nie wiem, czy im jest miło tego słuchać. 
Miło nam. – 3. Dlaczego jest ci przykro? To moja wina. Było mu przykro. – 4. Smutno mi, że musisz już 
iść. Pada deszcz, smutno mi. – 5. Słabo ci? może wody? Czy jest lekarz? Słabo jej. – 6. Komu chce się 
jeść? Jemu chce się jeść. I im też. – 7. Komu chce się pić? Mnie bardzo chce się pić! – 8. Komu chce się 
spać? Myślę, że jej chce się spać. – 9. Komu chce się śpiewać? Nam chce się śpiewać! – 10. Komu nie 
chce się nic robić? Nikomu nie chce się nic robić. 

Esercizio 4
Scrivere i nomi dei fiumi allo strumentale.
1. Wrocław leży nad Odrą. – 2. Toruń leży nad Wisłą. – 3. Włodawa leży nad Bugiem. – 4. Opole leży nad 
Odrą. – 5. Włocławek leży nad Wisłą. – 6. Kalisz leży nad Prosną. – 7. Zgorzelec leży nad Nysą. – 8. Prze-
myśl leży nad Sanem. – 9. Częstochowa leży nad Wartą. – 10. Lublin leży nad Bystrzycą. 
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Esercizio 5
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Publiczność dziękuje temu doskonałemu artyście za spektakl. – 2. Przewodnik pokazał niemieckiej wy-
cieczce katedrę. – 3. Przeciwko biurokratyzacji protestowali rano robotnicy. – 4. Poeta patrzy ku srebrnym 
gwiazdom na niebie. – 5. Naszemu kochanemu kuzynowi życzymy zawsze szczęścia. – 6. Heniek codziennie 
daje jeść czarnemu kotu. – 7. Młody złodziej chciał ukraść portfel wesołej studentce. – 8. Zwykle ktoś młody 
i zdrowy pomaga starszym ludziom. – 9. Premier powiedział dziennikarzom radiowym, że... – 10. Dzięki 
nowoczesnym komputerom można... 

Esercizio 6
Declinare i pronomi tra parentesi al dativo.
– Okropnie chce mi się pić! Czy możesz dać mi (1) trochę wody? – Chętnie dam ci (2) pić. Ale mam tyl-
ko sok porzeczkowy, nie wiem, czy będzie ci (3) smakować. – Mnie (4)?! Mnie (5) będzie w tej chwili 
wszystko smakować! Ooo, dziękuję ci (6) pięknie. Bardzo dobry ten sok, a tobie (7) on nie smakuje? 
– Ależ smakuje! To Marek zawsze narzeka. Ale jemu (8) nigdy nic nie smakuje. Tylko dzięki tobie (9) 
wiem, że ten sok jest dobry. – Jest naprawdę dobry, a jeśli. mi (10) nie wierzysz, zapytaj Asię i Lutka. 
Im (11) uwierzysz na pewno. No, i Kazik jest smakoszem. Daj mu (12) trochę soku. Dzięki niemu (13) 
i jego opinii nie będziesz słuchać, co mówi Marek. – Wtedy będzie mu (14) smutno... – Co to znaczy? 
Muszę się wam (15) lepiej przyjrzeć.

Esercizio 7
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. W bibliotece wojewódzkiej jest miła atmosfera. – 2. Dlaczego nie lubisz tej modnej dyskoteki? – 3. Ojciec 
tu często ogląda ciekawe filmy. – 4. Mirek nie jest .dobrym studentem. – 5. Ela i Kasia rozmawiają z .nową 
sąsiadką. – 6. Wieczorem Paweł wracał do domu z wesołymi kolegam. – 7. Używam dobrych słowników. 
– 8. Czy chcesz zrobić na kolację pieczonego kurczaka – 9. Zmęczona Zuzia wracała z długiej wycieczki 
taksówką. – 10. Na parterze i w piwnicy tego domu są sklepy. 

Esercizio 8
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
Krótko po świętach wszystkie rozmowy mają jeden temat: Gdzie byliśmy? Z kim lub u kogo? Co jedli-
śmy? Jakie prezenty leżały pod choinką? Właśnie dzwoni komórka Doroty (1). – Tak, słucham. – Cześć, 
tu Kaśka. Co słychać? – Cześć. Wszystko w porządku (2), mam tylko problem z walizką (3): jest za 
mała! – Jak to? Czy ty się już pakujesz? – Tak, jutro wracam do Poznania (4). Święta były piękne, ale 
pora wracać. – Masz rację, święta były piękne, ale czas wracać do normalnego życia (5). Moja mama 
jak zwykle gotowała przez cały tydzień przed świętami (6) i potem cała rodzina jadła ulubione dania 
(7). Ja jak zwykle jadłam za dużo i teraz moje ubrania są za małe! Na szczęście pod choinką (8) leżał dla 
mnie śliczny dres, więc zaraz idę do parku (9) na długi spacer. – Ja też jadłam pyszne ciasta (10) mojej 
mamy, ale wczoraj już tańczyłam na dyskotece i powoli wracam do formy (11). Wiesz, kogo widziałam 
wczoraj? – Nie! Skąd mam wiedzieć? – Spotkałam Marcina (12)! Tańczyliśmy cały wieczór i dużo 
rozmawialiśmy. – Co słychać u Marcina (13)? – Sensacja! Był w USA, pracował tam i uczył się języka 
angielskiego (14), trochę zwiedzał; myślał nawet o emigracji, ale teraz już wie, że chce mieszkać tutaj i 
wraca do Polski (15). – Co ty mówisz? A to niespodzianka! Piotrek był w USA! To dlatego od dawna go 



Soluzioni degli esercizi

46 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

nie widziałam. Dorota, a czy ty nie masz czasu (16) na mały spacer – dlaczego rozmawiamy przez tele-
fon (17)? – Mały spacer to dobry pomysł. Za godzinę przed wejściem (18) do parku (19)? – Świetnie! 
Widzimy się za godzinę (20). Dzięki za telefon. Na razie. – Na razie. Cześć!

Esercizio 9
Scegliere il verbo appropriato e coniugarlo al passato. 
I już zaczął się nowy rok! A jak szybko minął (1) stary! Będę go długo pamiętać, bo był (2) wyjątkowy.W 
lutym zadzwonił (3) do mnie przyjaciel i zapytał (4): – Czy masz ochotę pojechać na narty w Alpy? A 
masz paszport? Miałem (5) i ochotę, i paszport, więc pojechałem/pojechaliśmy (6) na dwa tygodnie w 
Alpy. Tam jeździłem/jeździliśmy (7) całymi dniami na nartach, wieczorami siedziałem/siedzieliśmy (8) 
w barze i piłem/piliśmy (9) grzane wino i rozmawiałem/rozmawialiśmy (10) ze znajomymi. Po powro-
cie dużo pracowałem (11), bo moja firma zaczęła (12) eksportować produkty do Francji. Musiałem (13) 
też nauczyć się trochę francuskiego, bo często spotykałem się (14) z partnerami z Francji. Na szczę-
ście ludzie we Francji chętnie kupowali (15) nasze produkty i to jest nasz sukces! Ale były też chwile 
niemiłe. Jak ta rozmowa z moim ojcem: – Dlaczego wziąłeś (16) wczoraj mój samochód? Chciałem/
chcieliśmy (17) pojechać z mamą na wystawę i nie mogłem/mogliśmy (18). – Przepraszam, ale mój 
samochód stoi od dwóch tygodni w warsztacie i jeszcze nie jest gotowy. – To przykre, ale dlaczego nas 
nie poprosiłeś (19)? – Było późno, spieszyłem się (20). Przepraszam. I tak dalej, i tak dalej. Tata do dziś 
jest zły na mnie, ale teraz mój samochód jest już sprawny, więc nie muszę pożyczać samochodu ojca. 
Ciekawe, jaki będzie ten nowy rok. Jakie sukcesy przyniesie, jakie kłopoty.

Esercizio 10
Unire le due colonne. 
1g – 2b – 3i – 4a – 5h – 6d – 7k – 8f – 9e – 10c

Esercizio 11
Inserire nelle frasi le congiunzioni sotto elencate. 
1. Tomek chce mieć wizę amerykańską, więc musi jechać do ambasady amerykańskiej. – 2. Latem nie 
uczyliśmy się, cały czas pływaliśmy i opalaliśmy się nad jeziorem. – 3. Ewa musi dziś iść do dentysty, 
bo boli ją ząb i źle się czuje z nową plombą. – 4. Kowalscy lubią w weekendy tańczyć i grillować, a 
Nowaccy lubią czytać. – 5. Kasia ma już kredyt na samochód. Kupi forda lub toyotę. – 6. Grzesiek 
będzie studiować w Łodzi albo pojedzie na politechnikę w Opolu. – 7. Nie pójdziemy dziś do kina, 
ponieważ mamy dużo pracy. – 8. Przed balem muszę uprać sukienkę i pójść do fryzjera. – 9. Jest 
czerwone światło, więc ludzie czekają na chodniku. – 10. Zupę jemy łyżką a mięso, sałatkę, kartofle 
jemy widelcem. 

Esercizio 12
Aggiungere i segni diacritici mancanti. 
Dziś...: vedi esercizio 1 a p. 140.
Mama...: vedi esercizio 2 a p. 140.
Daniel...: vedi testo Unità 21.



Soluzioni degli esercizi

 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  47

Unità 22

Esercizio 1
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Przed domem rośnie 12 drzew, a za domem tylko 8. – 2. 5U jubilera leży 51 pierścionków i 30 
bransoletek, wszystko w promocji. – 3. Na klawiaturze komputera jest 69 klawiszy różnej wielkości. 
– 4. Na boisku trenuje drużyna młodzików, a 17 młodych piłkarzy, a ich mamy siedzą na ławkach i 
rozmawiają. – 5. W podręczniku znajduje się 47 ilustracja, 78 tabel oraz teksty i ćwiczenia. – 6. Dzi-
siaj jest tylko 12 stopni, czyli dość zimno; trzeba założyć ciepłą kurtkę. – 7. Przy stolikach w kawiarni 
siedzi 14 osób, 5 dziewczyn i 9 starszych panów; wszyscy coś piją, rozmawiają, odpoczywają. – 8. Na 
parapecie stoi 6 doniczek z czerwonymi pelargoniami. – 9. W chórze śpiewa 19 kobiet, 10 sopranów 
i 9 altów o mocnych głosach. – 10. Wokół stołu stoi 8 krzeseł z miękkimi poduszkami. 

Esercizio 2
Completare la descrizione dell’automobile con le espressioni della tabella.
Opis samochodu
Ten samochód z przodu jest bardzo długi. Z tyłu (1) ma specjalny bagażnik na rower, a bagażnik na 
narty ma na górze (2). Ma też czarne listwy po bokach/z boku (3) na całej długości, podobno są modne. 
Ten samochód ma dodatkowe światło stopu z tyłu (4) na górze (5) oraz silne reflektory przeciwmgielne 
z przodu (6) na dole (7). W środku: z przodu (8) są 2 wygodne fotele, a z tylu (9) trzyosobowa kanapa. 
Tam także znajdują się głośniki radiowe oraz ogrzewana szyba, a półeczka na mapę lub torebkę znajduje 
się z przodu (10), przed siedzeniem pasażera. Wygodne uchwyty na butelkę znajdują się na środku (11), 
między siedzeniami, a po bokach/z boku (12) w drzwiach są pojemniki na drobiazgi. Na środku (13) 
przedniej szyby znajduje się uchwyt na urządzenie nawigacyjne. To bardzo dobrze urządzone wnętrze. 
Ten samochód jest także bezpieczny dzięki poduszkom powietrznym z przodu (14). I po bokach (15), 
w drzwiach.

Esercizio 3
Declinare i sostantivi tra parentesi, aggiungendo le preposizioni.
1. Czerwone jabłko wypadło z torby i potoczyło się środek kuchni. – 2. Na górze obrazka chłopiec na-
rysował kolorowymi kredkami słońce i chmurę. – 3. Ten balkon na środku to balkon moich rodziców, 
po lewej jest balkon państwa Kłosów, a po prawej pani Hani. – 4. Sąsiad, kiedy wraca do domu, jedzie 
windą na górę, bo mieszka na szóstym piętrze. – 5. Dziewczynka chciała przejść przez jezdnię, więc 
spojrzała w lewo a potem w prawo.– 6. Motor wjechał w kałużę i ochlapał kobietę na przystanku; ma 
z przodu mokry płaszcz. – 7. Upadła mi igła, popatrzyłam na dół, na podłogę – chciałam zobaczyć, 
gdzie leży. – 8. Niektóre kurtki sportowe są z tylu dłuższe trochę dłuższe, to bardzo wygodne. – 9. Zimą 
Leszek lubi zjeżdżać na nartach szybko w dół z wysokich gór. – 10. Zwykle na dole w w schronisku 
odpoczywa, je tam coś ciepłego. 

Esercizio 4
Scegliere tra i verbi iść e chodzić, secondo il contesto.
1. chodzi – 2. idzie – 3. chodzi – 4. chodzi – 5. idzie – 6. idzie – 7. chodzi – 8. chodzi – 9. idzie – 10. idzie 
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Esercizio 5
Completare le frasi con il verbo iść al passato. 
– Marcin, z kim szedłeś wczoraj ulicą Dąbrowskiego? – Ja? Wczoraj? Z nikim. Szedłem (1) sam. – A 
kim była ta dziewczyna, która szła (2) z tobą? – To moja sąsiadka, ale szliśmy (3) razem tylko do przy-
stanku. 
– Czy nie widziałeś mojego psa, kiedy szedłeś (4) przez skwerek? – Nie, nie widziałem. Ale ja dzisiaj 
nie szedłem (5) przez skwerek. – Dlaczego szłaś (6) tak szybko, że nie możesz teraz oddychać? – Ja nie 
szłam (7), ja biegłam! Za mną szli jacyś dziwni faceci i bałam się. 
A: – Czy (wy) szliście (8) dzisiaj korytarzem koło dziekanatu? Widzieliście ogłoszenie o stypendiach? 
B: – Tak, ja szłam (9) tamtędy, ale rozmawiałam z Kingą i nic nie widziałam. – C: – A ja nie szedłem 
(10) tym korytarzem i nic nie widziałem. Co ciekawego było w ogłoszeniu? 
– Ktoś dzwonił dzisiaj ze szkoły do rodziców Bartka, widziałam ich, jak szli (11) szybko do taksówki. 
Mam nadzieję, że nie stało się nic złego. – Chyba się źle czuł, bo kiedy szłam (12) na spacer z psem, 
widziałam Bartka na ławce przed szkołą. Był blady i siedziała tam z nim pielęgniarka szkolna. 
– Dzisiaj rocznica naszego pierwszego spaceru, pamiętasz? Ja nigdy nie zapomnę, jaki byłem zde-
nerwowany, kiedy szedłem (13) po ciebie. – Oczywiście, że pamiętam nasz spacer! I jak spotkaliśmy 
twojego tatę, kiedy tak szliśmy (14) razem i trzymaliśmy się za ręce, a ja szłam (15) w twojej czapce, 
bo zaczął padać śnieg.

Esercizio 6
Completare le frasi con i verbi iść oppure chodzić, secondo il contesto. 
1. Widzę przez okno, jak sąsiad idzie do garażu. – 2. Co robimy dziś wieczorem? Idziemy do kina? –  
3. Teresa lubi muzykę Chopina i często chodzi do filharmonii na koncerty i recitale. – 4. Na koncert 
gwiazdy rocka idą dzisiaj chyba wszyscy miłośnicy tego gatunku z całego miasta. – 5. Danka lubi 
zmieniać kolor włosów i często chodzi do fryzjera. – 6. Stefan planuje wakacje w Egipcie, dlatego dziś 
idzie zaszczepić się na choroby tropikalne. – 7. Dziadek mówi, że mu przykro, że bolą go kolana i cho-
dzi powoli i z laską. – 8. Dziś są urodziny mamy, wszyscy idziemy do niej z kwiatami i prezentami. –  
9. Maciek jest już dużym chłopcem, chodzi do trzeciej klasy! – 10. Po suficie chodzi w kółko mucha. Z 
boku powoli idzie do niej pająk.

Esercizio 7
Completare le frasi con i verbi jechać oppure jeździć, secondo il contesto.
– Idziesz na przystanek? Czym jeździsz do pracy? – Zwykle jeżdżę (1) metrem i autobusem linii 20. Ale 
dzisiaj mam coś do załatwienia po pracy i – jak widzisz – mam kluczyki, bo dziś jadę (2) samochodem. 
A ty zawsze jeździsz (3) metrem? – Tak, jeżdżę (4) metrem albo autobusem. Metro jeździ (5) szybko i 
nie stoi w korku. – Masz rację. A dzisiaj, jeśli chcesz, możesz jechać (6) ze mną. Przynajmniej kawałek. 
Wsiadaj! 
– Przepraszam, czy ten autobus jedzie (7) do poczty głównej? – Zwykle jeździ (8) do poczty głównej, 
ale dziś jest jakaś manifestacja i tam nie jedzie (9). – Wiesz, mój sąsiad robi prawo jazdy i nocami jeździ 
(10) w kółko pod blokiem. Strasznie mnie to denerwuje, bo hałas jest taki, że nie można spać. 
– Dokąd (wy) jedziecie (11) w tym roku na wakacje? – Jedziemy (12) do Kołobrzegu. Co roku tam 
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jeździmy (13). A ty? – A ja w tym roku nigdzie nie jadę (14) – siedzę w domu i piszę książkę. – O! to 
niespodzianka! Zwykle jeździsz (15) za granicę i dużo zwiedzasz. Powodzenia!

Esercizio 8
Completare le frasi con i verbi lecieć-latać, pływać-płynąć, secondo il contesto.
1. Pod mostem płyną dwa kajaki, a ludzie z mostu patrzą na nie. – 2. Jest już jesień, jest zimno i niektóre 
ptaki lecą do Afryki. – 3. Wieje silny wiatr, dlatego wszystkie jachty płyną do portu. – 4. Janek często 
pływa łódką bez kamizelki ratunkowej. – 5. Polska drużyna siatkarska leci samolotem LOT-u na mecz do 
Rzymu. – 6. Rzadko latam, lecę liniami krajowymi, ale dzisiaj lecę do Gdańska, bo podróż pociągiem trwa 
8 godzin. – 7. Jerzy często w soboty pływa żaglówką po jeziorze. – 8. W parku blisko fontanny pływają 
łabędzie, ludzie lubią je karmić. – 9. Między Europą a Ameryką latają samoloty różnych linii lotniczych. 
– 10. Widzę, jak nad kwiatami w ogródku lata pszczoła i zbiera nektar. 

Esercizio 9
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. Prestare attenzione al significato del verbo! 
1. Przed spektaklem widz wchodzi między rzędy foteli i szuka swojego miejsca. – 2. Ktoś zostawił między 
rzędami małą siatkę z książkami. – 3. Samolot leci z lotniska wysoko w chmury – 4. Niejeden pasażer robi 
zdjęcia z okna samolotu wysoko w chmurach. – 5. Przed południem matka chętnie chodzi z dziećmi na 
plac zabaw. – 6. Na placu zabaw dzieci mają piaskownicę, karuzelę i huśtawki, które bardzo lubią. – 7. Na 
słońcu jest bardzo gorąco, dlatego Asia idzie czytać pod drzewo. – 8. W parku pod drzewem stoi ławka, 
na której chętnie odpoczywają mieszkańcy miasta. – 9. W czasie zabawy Martynka chętnie chowa się za 
grube drzewo. – 10. Martynka za drzewem chwilę odpoczywa i po chwili wraca do zabawy. 

Esercizio 10
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. W galerii oglądaliśmy ładne portret. – 2. Kelner przyniósł pieprz i paprykę. – 3. Kasia denerwuje się 
na niemiłe koleżank. – 4. Profesor obserwował pracowitego studenta. – 5. Sekretarka zaproponowała 
małe zmiany w programie. – 6. Kazio pożyczył mi zabawne komiksy. – 7. Ona zapytała kierowcę o Bi-
bliotekę Narodową. – 8. Pewien pan kupuje piękne kwiaty. – 9. Matka podaje czerwone jabłka na deser. 
– 10. Czy często spotykasz wesołego przyjaciela? 

Esercizio 11
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Turysta szukał taniego hotelu w mieście. – 2. Uczniowie słuchali ciekawej audycji. – 3. Pacjent potr-
zebuje dobrego lekarstwa. – 4. Goście potrzebują łyżeczek deserowych. – 5. Babcia nie lubi brodatych 
aktorów. – 6. Prezydent zaapelował do całego parlamentu. – 7. Plastyk zrobił wystawę bez starych 
grafik. – 8. Jadę na wakacje do atrakcyjnej miejscowości. – 9. Nie wychodzę z domu bez metalowych 
kluczy. – 10. Kupujemy żaluzje do małych okien. 

Esercizio 12
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate. 
1. Klient prosi o kawę i ciastko. – 2. Marek studiuje na bardzo starym uniwersytecie. – 3. Na placu jest 
demonstracja przeciwko polityce socjalnej naszego ministra.– 4. Dzieci często marzą o nowych zabaw-
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kach i płytach. – 5. Zbyszek ma 43 lata i pracuje, ale ciągle mieszka u rodziców. – 6. Mój kolega chętnie 
tańczy z dobrymi partnerkami. – 7. I Karol jest bardzo zmęczony po dyskotece, i ja też. – 8. Czy ten 
autobus jedzie na Plac Litewski? – 9. Na boisku szkolnym dzieci grają w piłkę. – 10. Kiedy Radek był 
studentem, był chory, ale po operacji wrócił do zdrowia. 

Esercizio 13
Completare le frasi con gli avverbi sotto elencati.
Dziękujemy Państwu serdecznie za wybranie naszego produktu. Pragniemy krótko (1) przypomnieć 
kilka zasad, jak właściwie (2) używać tego nowoczesnego urządzenia, aby mogli Państwo długo (3) 
cieszyć się odtwarzaczem naszej produkcji. – Przed ponownym ładowaniem bateria powinna się całko-
wicie (4) wyczerpać. – Należy absolutnie (5) wykluczyć mycie w wodzie. – W razie przypadkowego za-
moczenia należy odtwarzacz starannie (6) wysuszyć. – Nie wolno silnie (7) nagrzewać. – Warto mocno 
(8) przypinać lub głęboko (9) umieszczać w kieszeni, żeby zabezpieczyć przed upadkiem i rozbiciem. 
– korzystnie (10) jest przechowywać urządzenie w pokrowcu naszej produkcji dostępnym w specjali-
stycznych sklepach i na naszej stronie internetowej. Dobrej zabawy!

Esercizio 14
Unire le colonne individuando i contrari.
1e – 2h – 3a – 4j – 5b – 6f – 7k – 8c – 9i – 10d

Unità 23

Esercizio 1
Coniugare al futuro i verbi tra parentesi.
1. Agata już się ubrała w elegancką sukienkę, za chwilę zapakuje prezent i pójdzie na imieniny przy-
jaciółki. – 2. O ósmej (ja) włączę telewizor, i obejrzę prognozę pogody. – 3. Kiedy piłkarze usłyszą 
gwizdek, przestaną biegać i mecz skończy się. – 4. Janek ma małe stypendium, ale w tym miesiącu 
pozwoli sobie na koncert ulubionego zespołu. – 5. Jeszcze tylko spróbuję, czy zupa jest dość słona 
i możemy siadać do stołu. – 6. Kardiolog zapisze ci lekarstwo i wszystko będzie dobrze. – 7. Kiedy 
zobaczysz Piotra, zadzwoń do mnie, proszę. – 8. Kiedy policja zdejmie blokadę, kierowca ruszy i 
odjedzie stąd. – 9. Kiedy prowadzący aukcję uderzy młotkiem w stół, to będzie znak, że obraz został 
sprzedany. – 10. Kiedy wybierzesz program i włączysz pralkę, możesz zadzwonić do mnie. 

Esercizio 2
Posizionare in base alla loro coniugazione i verbi nella colonna appropriata. 
-am, -asz: grać, grać, odpoczywać, oglądać, omawiać, pomagać, porozmawiać, poznać się, przebierać 
się, rozmawiać, rozpakować się, spotkać się, spotykać się, spóźniać się, wracać, zagrać, zwiedzać
-em, -esz: powiedzieć
-ę, -esz: kupować, myć się, odpocząć, planować, pokazać, pokazywać, pomóc, poznawać się, przebrać 
się, przyjąć, przyjmować, rozpakowywać się, umyć się, występować, zacząć się, zaczynać się, zająć się, 
zajmować się, zaplanować
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-ę, -isz: kupić – mówić, mylić się, omówić, pomylić się, poprowadzić, prowadzić, spóźnić się, wrócić, 
wystąpić, zwiedzić
-ę,-ysz: obejrzeć, potańczyć, tańczyć

Esercizio 3
Coniugare al futuro i verbi tra parentesi, scrivendo la forma corretta.
1. W tym samym czasie, o 8.25, Sebastian zajmie się grupą z Poznania, kupi bilety, pomoże w drodze 
do hotelu. – 2. Kiedy w teatrze zacznie się pierwsza próba, ok. 11, dziewczyny z Teatru Pyza spotkają 
się z Kaśką w hotelu, gdzie rozpakują się i odpoczną po podróży. – 3. O 13.30 spotkamy się wszyscy 
na obiedzie, a potem, porozmawiamy, zaplanujemy próby. – 4. Dwie grupy spóźnią się na obiad; to 
duet Szmacianki z Frankfurtu, który ma samolot o 17.20 oraz zespół studentów Szkoły Teatral-
nej z Rygi. – 5. Po południu, kiedy wszyscy umyją się i przebiorą po podróży, w Ratuszu przyjmie 
uczestników festiwalu prezydent miasta. – 6. Przy okazji zwiedzimy interesującą wystawę grafiki w 
galerii przy Ratuszu, to około godziny 17.15. – 7. Po spotkaniu wrócimy do hotelu i przygotujemy się 
do warsztatów, które poprowadzi specjalnie zaproszony aktor z Wrocławia. – 8. Nie pomylę się, jeśli 
powiem, że po warsztatach potańczymy trochę w klubie jazzowym. – 9. W ciągu 3 dni festiwalu pu-
bliczność obejrzy 12 spektakli w teatrze i 3 akcje uliczne. – 10. Spektakle zaplanowaliśmy na godzinę 
17.00 (aktorzy zagrają dla dzieci), na 19.30 (dla dzieci i nie tylko) oraz na 22.00 (aktorzy wystąpią 
dla dorosłej publiczności). 

Esercizio 4
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata.
1. W tamtym zielonym domu mieszkają przyjaciele, z którymi Waldek gra czasem w brydża. – 2. Czy 
wyrzuciłaś ten pędzelek, którym malowałem ławkę w ogrodzie? – 3. W muzeum znajdują się miecze, 
którymi polska armia walczyła pod Grunwaldem. – 4. Na wykładzie profesor prezentował filmy, który-
mi zajmował się przez ostatni rok. – 5. Trzeba uprać ten wełniany koc, pod którym spał Robert, kiedy 
ostatnio był u nas. – 6. Autobus, którym jeżdżę do szkoły, ma od poniedziałku nową trasę. – 7. Jestem 
dorosły i nudzą mnie już sprawy, którymi interesowałem się, kiedy miałem 10 lat. – 8. Mały Kajtek 
szuka na mapie jeziora, nad którym spędził ostatnie wakacje. – 9. Apteka, przed którą jest taka długa 
kolejka, ma niskie ceny na wszystkie lekarstwa. – 10. Na wystawie możemy oglądać powozy, którymi 
jeździł król Stanisław August. 

Esercizio 5
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata. 
1. Na szafie leży torba, w której Sławek nosi na basen ręcznik i kostium. – 2. W zmywarce stoją tale-
rzyki, na których Monika podała gościom sałatkę. – 3. Gazeta, w której jest horoskop na ten rok, leży 
pod telewizorem. – 4. Pod płotem rosną rośliny, po których zostają plamy na rękach i ubraniu. – 5. 
Gałąź, na której siedzi wróbel, dotyka do mojego balkonu. – 6. Kolczyki kosztują 450 zł. Ada marzy 
o tych kolczykach od kilku miesięcy. – 7. Balkon, na którym kwitnie czerwona róża, zwraca uwagę 
przechodniów. – 8. Do naszego miasta przyjechał piosenkarz, o którym często piszą kolorowe gazety. 
– 9. Na południu Polski leży Zakopane, małe miasto, w którym żył i pracował Jan Kasprowicz. – 10. 
W lipcu odbywają się egzaminy wstępne, po których uniwersytety informują, kto zaczyna studia od 
października.
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Esercizio 6
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata.
1. Policjant pomógł kierowcy, który przyjechał z innego miasta, wyjechać na autostradę. – 2. Kierowca 
podziękował gestem policjantowi, który pomógł mu wyjechać na autostradę. – 3. W autobusie jedzie 
uśmiechnięta dziewczyna, której Krzysiek po południu dał kwiaty. – 4. Sportowiec, któremu minister 
sportu pogratulował sukcesu, zdobył na olimpiadzie brązowy medal. – 5. Ważną rolę w życiu niektó-
rych dzieci pełnią wolontariusze, dzięki którym dzieci wracają do zdrowia. – 6. Czasem spotyka się z 
nami młoda para, której sprzedaliśmy nasze stare mieszkanie. – 7. Nie wejdą w życie zmiany prawne, 
przeciwko którym głosowała większość posłów. – 8. Bardzo zdenerwował się na nas pasażer, któremu 
powiedzieliśmy, że jego radio nam przeszkadza. – 9. Student, któremu lektor pożyczył słownik, pisze 
pracę po polsku. – 10. Nowy program komputerowy, dzięki któremu Renata będzie mogła kopiować 
płyty, działa szybko. 

Esercizio 7
Unire le due frasi con il pronome relativo który nella forma appropriata.
1. Ania włożyła do pralki dres, w którym biegała dziś rano w parku. – 2. Uczniowie przyglądali się rybom, 
które pokazywał im nauczyciel na lekcji biologii. – 3. Wycieczka zwiedza miasto, w którym pracował i 
mieszkał Jan Kasprowicz. – 4. Kierowca założył ciemne okulary, przez które lepiej widział w słońcu. –  
5. Buty, które przemoczyliśmy na wycieczce w lesie, musimy wysuszyć przed następnym użyciem. –  
6. Do zamku, o którym piszą wszystkie przewodniki, prowadzi most zwodzony i brama. – 7. Emil i Daria 
uczą się do egzaminu, dzięki któremu awansują na wyższe stanowisko. – 8. Z wakacji wysłaliśmy pocz-
tówki do przyjaciół, z którymi zwykle nie korespondujemy – 9. Ludzie w parku patrzyli na drzewa, na któ-
rych siedzą stada zielonych papug. – 10. Kostium królowej, w którym grała Anna Polony, można oglądać 
na wystawie o filmach historycznych. 

Esercizio 8
Completare le frasi con i verbi nieść-nosić, wieźć-wozić, secondo il contesto.
1. Sekretarka niesie z archiwum całą dokumentację, o którą prosił ją szef. – 2. Autobusy miejskie wożą 
codziennie ludzi tam i z powrotem. – 3. Zimą, kiedy jest zimno, pada śnieg, nosimy ciepłe swetry i czapki. 
– 4. W czasie meczu wybuchła bójka i teraz patrol policji wiezie chuliganów do aresztu. – 5. Przez skwerek 
biegnie rudy pies, w pysku niesie długi patyk. – 6. Dzieci noszą do szkoły dużo książek i ich plecaki są 
bardzo ciężkie. – 7. Małe dzieci wierzą, że to święty Mikołaj wozi saniami po świecie prezenty. – 8. Pod 
oknami jedzie karetka na sygnale, na pewno wiezie kogoś do szpitala. – 9. Klientka zapłaciła przy kasie 
za zakupy i niesie je teraz w siatkach do samochodu. – 10. Specjalna kolejka wozi na lotnisko pasażerów 
wielu linii lotniczych. 

Esercizio 9
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Norbert mieszka w małym domku. – 2. Lubię robić zakupy w dużym supermarkecie. – 3. Nauczyciel rozma-
wiał z rodzicami o sobotniej wycieczce. – 4. Po trudnych ćwiczeniach wróciliśmy do domu. – 5. Ola jest germa-
nistką i wakacje spędza w Północnych Niemczech. – 6. W bibliotece uniwersyteckiej stoją książki. – 7. Paweł 
czyta o problemach ekonomicznych w Europie. – 8. Pielęgniarka stoi przy chorym dziecku. – 9. Mieliśmy zły 
humor po poważnej rozmowie z dyrektorem. – 10. Ludzie kupują prezenty w zimnym grudniu. 



Soluzioni degli esercizi

 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A.  53

Esercizio 10
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Niedzielne popołudnie skłania nas ku spacerom [pl. spacer] po parku, a jest to nie tylko okazja do 
kontaktu z przyrodą w mieście, ale też możliwość przyjrzenia się ludziom (1). Każdy przed spacerem 
poświęca więcej uwagi wyglądowi zewnętrznemu (2), przygląda się ubraniu (3), zimą płaszczowi (4), 
a latem marynarce (5). Zresztą dzięki nieformalnej atmosferze (6) parku można tu spotkać biegaczy w 
dresach obok eleganckich spacerowiczów. Na parkowych alejkach rodzice dają dzieciom (7) zabawki, 
a młodzi ludzie pomagają starszym osobom (8) iść i znaleźć wygodne miejsce na ławce. Czasem przez 
park przejdzie demonstracja przeciwko jakiemuś ministrowi (9), ale prawie nikt nie zwraca na nią uwa-
gi. Ludzie przyglądają się raczej drzewom, krzakom i kwiatom (10).

Esercizio 11
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Miłośnik kina kupił karnet na 10 filmów obyczajowych na festiwalu studenckim. – 2. Portier wziął 35 
kluczy i poszedł zamykać sale. – 3. Przed wykładem przynieśliśmy do sali 7 dodatkowych krzeseł, żeby 
starczyło dla wszystkich. – 4. Mariusz dopisał do listy zakupów 5 żarówek, 10 baterii i i 6 doniczek. –  
5. Przed spektaklem garderobiana przygotowała 6 ciężkich futer dla aktorów, którzy grają w scenie polo-
wania. – 6. Ekspedient ustawił na wystawie 12 skórzanych torebek, 7 małych walizek i 9 par rękawiczek w 
kolorach jesieni. – 7. Do bukietu Gośka wybrała 10 anemonów, 5 irysów i 8 tulipanów, w kolorze żółtym 
i fioletowym. – 8. Kucharz przygotował 13 dań bezmięsnych, zgodnie z zamówieniem. – 9. Na wycieczce 
Andrzej zrobił 136 zdjęć i nagrał 12 filmików. – 10. Tego lata zwiedziliśmy 10 galerii, 6 wież i i 15 bazylik, 
i wszędzie kupowaliśmy bilety ulgowe. 

Esercizio 12
Unire le colonne. 
1k – 2i – 3f – 4h – 5g – 6b – 7c – 8a – 9e – 10d

Esercizio 13
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate.
Opowieść o Hansie i Halince.
Hans pochodzi z (1) Niemiec. W (2) lipcu tamtego roku był na (3) wycieczce w (4) Krakowie i poznał 
tam Halinkę. Oni siedzieli wieczorami nad (5) Wisłą i patrzyli na (6) Wawel. Halinka jest studentką 
germanistyki i chętnie rozmawiała z (7) Hansem po (8) niemiecku. I Hans i Halinka interesują się geo-
grafią i turystyką, więc często rozmawiają o (9) Egipcie, a czasem planują podróże do (10) Argentyny i 
Hiszpanii. Ale podróżować mogą dopiero po (11) egzaminach, teraz muszą pisać testy. Na (12) szczę-
ście Halinka zna teraz lepiej niemiecki dzięki (13) rozmowom z (14) Hansem. Halinka napisała do (15) 
Hansa dużo listów z (16) pozdrowieniami i podziękowaniami. Niestety, jeden list Halinka wysłała bez 
(17) znaczka i Hans nie dostał tego listu. Kiedy potem rozmawiali przez (18) telefon, Hans powiedział, 
że jest mu przykro. Ale kiedy spotkali się na (19) obiedzie u (20) kolegi Hansa, wszystko wyjaśnili.

Esercizio 14
Scegliere il verbo appropriato e coniugarlo al passato.
1. Czego (ty – masc.) dowiedziałeś się? się na tym kursie obsługi komputera? – 2. W tamtym semestrze 
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wykłady odbywały się na szczęście regularnie. – 3. Na inauguracji basenu burmistrz mówił bez końca o 
historii i rozwoju miasta. – 4. Zdezorientowany pasażer dowiadywał się i w kasie i u konduktora, gdzie 
stoi autobus. – 5. U niektórych pacjentów latem po tej maści pojawiały się czerwone plamy na skórze. –  
6. Jestem pewny, że zanotowałem numer rejestracyjny tego samochodu, ale nie wiem, gdzie. – 7. Słucha-
liśmy uważnie wystąpienia ministra, ale tym razem nie powiedział nic ważnego. – 8. Po deszczu wyszło 
słońce i na niebie pojawiła się siedmiokolorowa tęcza. – 9. W tym roku koncert pierwszomajowy odbył 
się jak zwykle przed Bazyliką Laterańską. – 10. W czasie zebrania sekretarka pilnie notowała wypowiedzi 
wszystkich uczestników. 

Esercizio 15
Rispondere alle domande usando l’ora tra parentesi. 
1. O dziewiętnastej trzydzieści/o siódmej trzydzieści – 2. O osiemnastej/o szóstej – 3. O siedemnastej 
pięćdziesiąt/o piątej pięćdziesiąt – 4. Dwudziestej trzydzieści osiem/o ósmej trzydzieści osiem – 5. O 
dwudziestej pierwszej czterdzieści/o dziewiątej czterdzieści – 6. Dwudziestej trzeciej czterdzieści pięć/o 
jedenastej czterdzieści pięć – 7. O czternastej czterdzieści pięć/o drugiej czterdzieści pięć – 8. O czwartej 
trzydzieści – 9. O dziewiątej dwadzieścia – 10. O jedenastej czterdzieści dziewięć. 

Esercizio 16
Completare il dialogo con le domande appropriate. 
1. Na co czekasz? Na trolejbus 156. – 2. Jak długo czekasz? Już ponad 5 minut. – 3. Dokąd jedziesz? Do 
domu. – 4. Po co jedziesz do domu? Po klucze. – 5. Co to za klucze? Od biurka. To klucze od biurka. – 6. Czy 
zapomniałeś kluczy od biurka? Tak, zapomniałem. – 7. Czy często ci się to zdarza? Nie, nie często. – 8. Dla-
czego nie pojedziesz taksówką? Bo nie lubię taksówek. – 9. Czym lubisz jeździć? Lubię jeździć rowerem. –  
10. Dokąd można jeździć rowerem? Można i do lasu i do pracy. 

Esercizio 17
Rispondere alle domande usando le parole: bo, dlatego że, ponieważ, gdyż.
Risposte possibili. 
1. Noszę ze sobą butelkę z wodą, bo muszę coś pić w ciągu dnia. – 2. Sekretarka bierze klucze z portierni, 
ponieważ musi otworzyć biuro. – 3. Rodzice krzyczą na swoje dzieci, dlatego, że się o nie boją. – 4. Pre-
zydent spotkał się z premierem, gdyż zbliżają się wybory. – 5. Student musi oddać książki do bibliotek, 
bo mija termin ich zwrotu. – 6. Bilety na koncert w filharmonii są takie drogie, gdyż nie ma sponsora. –  
7. Studenci często spóźniają się na pierwsze zajęcia, bo nie umieją wcześnie wstawać. – 8. Opadły liście 
z drzew, ponieważ przyszła jesień. – 9. Beata jest ubrana na czarno, gdyż zmarł jej dziadek i Beata ma 
żałobę. – 10. Nie słucham radia, bo teraz się uczę i muszę się skupić. 

Esercizio 18
Scrivere dei termini nella colonna appropriata.
Risposte possibili. 
Siłownia: ćwiczyć, pot, trener 
Plecak: wycieczka, ciężki, turysta 
Dziadek: stary, mądry, emerytura 
Obiad: jeść, zupa, smaczny 
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Unità 24

Esercizio 1
Inserire nelle frasi le espressioni sotto elencate all’accusativo plurale. 
1. Cieszę się, że cała rodzina szczerze lubi moich synów. – 2. Państwo Nowakowie z pierwszego piętra cza-
sem zapraszają miłych sąsiadów na grilla. – 3. Mnóstwo ludzi przyszło na lotnisko, żeby patrzeć na poka-
zy akrobacji lotniczych i na pilotów wojskowych. – 4. Lekko zdenerwowani czekaliśmy przed dworcem na 
niepunktualnych kolegów. – 5. Przed weselem Aśka i Grzesiek poprosili doświadczonych tancerzy o pomoc 
i kilka lekcji tańca. – 6. Chłopcy czasem zmieniają fryzury i starają się przypominać znanych piłkarzy. –  
7. Na skrzyżowaniu policjant uważnie obserwuje zawodowych kierowców ciężarówek. – 8. Międzynarodowa 
firma budowlana zatrudni inżynierów budowlanych na nowej budowie. – 9. To przykre, ale w tej firmie nikt nie 
martwi się o zmęczonych robotników. – 10. Na przystanku czeka autobus, żeby zabrać ostatnich pasażerów. 

Esercizio 2
Scrivere le ore in lettere.
1. piąta. – 2. o szóstej – 3. siódma – 4. o ósmej – 5. szósta – 6. o piątej trzydzieści – 7. szósta. – 8. o czwartej 
– 9. za kwadrans ósma/za piętnaście ósma/siódma czterdzieści pięć – 10. o ósmej 

Esercizio 3
Inserire nelle frasi le espressioni sotto elencate allo strumentale. Prestare attenzione al numero. 
1. W czasach studenckich Andrzej uczył się nocami, kiedy nie przeszkadzały mu telefony ani goście. – 
2. Kiedy jest zimno, Kasia całymi dniami potrafi siedzieć w domu, na szczęście jako tłumaczka pracuje 
w domu. – 3. Uwielbiam tę muzykę, mogę jej słuchać całymi godzinami. – 4. Nieporozumienia w ro-
dzinie powodują, że bliscy ludzie latami nie odzywają się do siebie. – 5. Dzieci nie mogły się doczekać 
przyjścia świętego Mikołaja; chwilami zdawało im się nawet, że słyszą dzwoneczki u sań. – 6. Przed 
koncertem skrzypek godzinami ćwiczył trudniejsze fragmenty utworu. – 7. Wczesną jesienią nie jest 
jeszcze zimno, ale już zmienia się światło, żółkną liście, dojrzewają owoce. – 8. Wczoraj był strajk ko-
munikacji miejskiej, ludzie wczesną wiosną czekali na przystankach na połączenie. – 9. Hubert zajmuje 
się swoją kolekcją żołnierzyków jedynie wieczorami kiedy ma wolny czas po pracy.– 10. Moi przyjacie-
le lubią wyjeżdżać w góry, kiedy kończy się sezon narciarski, godzinami – w górach panuje wtedy cisza. 

Esercizio 4
Creare la forma appropriata delle espressioni di tempo, se necessario aggiungendo la preposizione.
1. Wieczorem jemy kolację. – 2. Jesienią/na jesieni wszystkie parki są złoto-brązowe, to bardzo ładne. – 3. Rok 
akademicki zaczyna się w październiku. – 4. Rano mam lekcje. – 5. Kasia nie je mięsa w piątek. – 6. Jedziemy 
na wycieczkę w środę. – 7. Piotr był u dentysty o szesnastej piętnaście/piętnaście po czwartej. – 8. Polska odzy-
skała niepodległość w tysiąc dziewięćset osiemnastym roku. – 9. Wysportowani ludzie chętnie jeżdżą zimą/w 
zimie na narty w góry. – 10. Pierwszego czerwca jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Esercizio 5
Inserire nelle frasi le espressioni sotto elencate al genitivo plurale.
1. Sylwia pracowała kiedyś w banku i wie, jak czasem jest trudno uśmiechać się do zniecierpliwionych klien-
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tów. – 2. Tego roku pani Krystyna postanowiła napisać kartki świąteczne do dalekich kuzynów. – 3. Znany 
aktor kupił stary dom i teraz szuka solidnych do pracy przy jego remoncie. – 4. Moim zdaniem, nocą każdy 
taksówkarz boi się agresywnych pasażerów. – 5. Cieszę się, że dobrze się czujesz wśród moich rodaków. –  
6. W czasie wakacji mam zamiar mieszkać u zaprzyjaźnionych Włochów pod Rzymem. – 7. Sąsiadki skoń-
czyły rozmowę i poszły do domów robić obiad dla głodnych mężów. – 8. Żaden piłkarz nie lubi pijanych 
kibiców, którzy krzyczą na trybunach. – 9. Pan Edward jest człowiekiem starej daty, nie lubi ubierać się w 
sklepach, lubi ubrania od krawca i buty od szewca, ale nienawidzi nieuczciwych rzemieślników. – 10. To była 
moja pierwsza praca, postanowiłem uważnie słuchać doświadczonych kolegów i od nich się uczyć. 

Esercizio 6
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Dworce i lotniska to szczególne miejsca; pełno tu ludzi, a każdy trzyma jakiś bagaż [jakiś bagaż]. Lu-
dzie, kiedy wchodzą na obcy dworzec (1) rozglądają się w różne strony (2), pytają o kasę biletową/ kasy 
biletowe (3) albo o bar dworcowy (4). Ludzie na dworcu stoją długo przed rozkładem jazdy i patrzą na 
planowane godziny (5) przyjazdów i odjazdów; sprawdzają głębokie kieszenie (6) w poszukiwaniu pa-
pieru do zapisania tych informacji, wyjmują jakieś stare serwetki (7) i na nich notują. Potem idą po bilet 
(8), wyciągają grube portfele (9) albo zniszczone legitymacje (10), gdzie noszą pieniądze (11), liczą, 
płacą, chowają resztę (12) i odchodzą. W hali dworcowej widać i eleganckich panów (13) i zmęczonych 
żołnierzy (14), i ubogich studentów (15).

Esercizio 7
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Między starymi książkami [pl. stara książka] stoi także album fotograficzny babci Barbary (1). Cała 
rodzina chętnie ogląda żółte zdjęcia (2), a mama musi wtedy opowiadać o młodej Barbarze (3) i o jej 
życiu (4). Wszyscy w długie zimowe wieczory chętnie piją herbatę (5) z miodem (6) i słuchają. Dzieci 
lubią fotografię (7), kiedy babcia była w szkole (8) i słuchają wesołych wspomnień (9). Mama pomaga 
dzieciom (10) zrozumieć dawny świat (11), a dzieci dziękują jej (12) za serce (13).

Esercizio 8
Scrivere l’aggettivo tra parentesi al grado comparativo. 
1. Tomek kupił pudełko z kartonu grubszego od papieru. – 2. Koncert odbędzie sie w Hotelu Forum, najdroż-
szym hotelu w Warszawie. – 3. Czy koń jest większy niż słoń? – 4. Turyści stoją przed najstarszym kościo-
łem w regionie. – 5. Bułka jest tańsza od tortu czekoladowego. – 6. Dzieci mówią, że wizyta u dentysty jest 
najgorszą wizytą ze wszystkich. – 7. Luty jest najkrótszym miesiącem roku. – 8. Luty jest też najzimniejszy 
ze wszystkich. – 9. Na koniec zaśpiewaliśmy najweselszą piosenkę. – 10. Artur jest już wyższy od dziadka.

Esercizio 9
Scrivere l’aggettivo tra parentesi al grado superlativo e declinare l’espressione al genitivo 
plurale. 
1. Właśnie czytam ciekawy artykuł o Andrzeju Wajdzie, jednym z największych reżyserów naszych 
czasów. – 2. Na targach samochodowych producent pokazał jeden z najnowszych modeli toyoty. –  
3. Przewodnik pokazuje wycieczce bazylikę San Clemente, jeden z najstarszych kościołów w Rzymie. –  
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4. Francuski pociąg TGV jest jednym z najszybszych środków komunikacji. – 5. Jednym z najbogatszych 
w witaminę C owoców jest cytryna. – 6. Mój przyjaciel ciekawie opowiadał o podróży na Syberię, do 
jednego z najzimniejszych rejonów Europy Azji. – 7. Nad ranem widać na niebie Wenus, jedną z najja-
śniejszych gwiazd. – 8. Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła K2, jeden z jeden z najwyższych 
szczytów górskich. – 9. Sasanka, niebieski kwiat wiosenny, jest jedną z najrzadszych roślin chronionych 
w Polsce. – 10. W muzeum etnograficznym przez lupę przyglądałam się jednej z najmniejszych szopek na 
świecie, szopce w łupinie orzecha. 

Esercizio 10
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate.
Dla Ewy brak portfela w (1) torebce był przykrą niespodzianką. Nie wiedziała, co się stało; była w (2) 
sklepie i na (3) targu, jechała autobusem i potem wybierała kwiaty na (4) balkon w (5) małej kwiaciarni 
za (6) rogiem. W (7) sklepie chodziła między (8) regałami, wybierała jogurty i herbatniki, zdejmowała 
coś z (9) półki, wchodziła na (10) drabinkę po (11) oliwki z (12) górnej półki. Na (13) koniec jednak 
płaciła za (14) zakupy w (15) kasie, czyli miała jeszcze wtedy portfel. W (16) autobusie było dość pusto 
i nikt nie stał obok (17) niej, czyli nikt nie mógł wyjąć jej portfela z (18) torebki. Ewa niepokoiła się, bo 
w (19) portfelu miała nie tylko pieniądze, ale także karty z (20) różnych banków.

Esercizio 11
Coniugare al futuro i verbi tra parentesi.
1. Jeśli zobaczysz nasz samochód, przyjdzie ci ochota na przejażdżkę do lasu. – 2. Jeśli wybierzemy się 
razem do lasu, na pewno weźmiesz koszyk pełen kanapek i ciasteczek. – 3. Jeśli cię poproszę o zmianę tych 
przyzwyczajeń, obrazisz się i rozpłaczesz. – 4. Jeśli tak zrobisz, twój Andrzej jak zwykle poda ci chusteczkę 
i przytuli cię mocno. – 5. Jeśli Andrzej znów cię przytuli w naszej obecności, odwrócimy się i pójdziemy w 
swoja stronę. – 6. Jeśli nic ci nie powiem na temat tego jedzenia, będziemy musieli zjeść wszystkie kanapki. 
– 7. Jeśli zjemy wszystkie kanapki, nie znajdziemy siły ani ochoty, żeby się przejść. – 8. Jeśli się nie przej-
dziemy, wycieczka do lasu straci sens. – 9. To może lepiej pojedziemy na wycieczkę sami, a dopiero potem 
do was zadzwonimy?... – 10. Jeśli nie zaprosimy was na wycieczkę, obrazicie się śmiertelnie. 

Esercizio 12
Coniugare al futuro i verbi tra parentesi.
– Nie mamy dużo dni wolnych w tym roku, dlatego te nieliczne, które mamy, musimy dokładnie zapla-
nować. Za miesiąc jest długi weekend, mamy wolne od czwartku do niedzieli, więc może pojedziemy 
[pojechać] na wycieczkę. Myślę, że w środę po południu zrobimy (1) zakupy i spakujemy się (2). My-
ślę, że wyjedziemy (3) w czwartek wcześnie rano. Oczywiście zjemy (4) śniadanie w domu, ale potem 
zatrzymamy się] (5) w jakimś zajeździe za miastem na porządne drugie śniadanie, tam przebierzemy się 
(6) w dresy i pobiegamy (7) trochę po lesie i napijemy się (8) wody ze źródła. Po joggingu odpoczniemy 
(9) trochę i pojedziemy (10) dalej do tego małego miasteczka na wzgórzu. Tam najpierw rozpakujemy 
się (11) w pensjonacie, a potem zwiedzimy (12) klasztor i muzeum koronek. Może kupimy (13) jakieś 
pamiątki i prezenty dla bliskich. Koronki są dobre na prezent. Kiedy wrócimy (14) do pensjonatu, zmie-
nimy (15) ubrania i pójdziemy (16) na kolację do restauracji, gdzie podają dziczyznę i zamówimy (17) 
kotlety z dzika albo z sarny. Jak myślisz, co zrobimy (18) w piątek? – Plan na czwartek jest świetny. Na 
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pewno na piątek też zrobisz taki. A co się stanie, jeśli zostaniemy (19) w domu i spędzimy (20) ten długi 
weekend wyjątkowo bez przygód i spokojnie?

Esercizio 13
Coniugare al passato il verbo być.
1. Byłaś dobrą przyjaciółką. – 2. On był cenionym prezydentem. – 3. Ja i mój brat byliśmy kierowcami. 
– 4. Ta pani na zdjęciu była moją żoną. – 5. Byłem młody i zdolny. – 6. Moja kuzynka i jej córka były 
tam. – 7. Ewa, czy byłaś chora? – 8. Oni byli rolnikami. – 9. Ogród był za domem. – 10. Padało, ale ja 
byłem/byłam pod parasolką. 

Esercizio 14
Rispondere alle domande.
Risposte possibili.
1. Jest – 15.20. – 2. Bilet autobusowy kosztuje 2,50 zł./1 euro. – 3. Kraków leży nad Wisłą. – 4. Kawa jest 
czarna i gorzka. – 5. Wracam do domu po pracy/wieczorem/o piątej. – 6. Oglądałem nowy film. – 7. W 
piątek mam lekcje z profesorem Angelinim. – 8. Nie idę na zakupy bez siatki/portfela/karty kredytowej. – 
9. Malarz maluje. – 10. Dziś jest ładna/brzydka pogoda. 

Esercizio 15
Inserire nelle frasi le congiunzioni sotto elencate.
1. John uczy się języka polskiego, więc potrzebuje słownika polsko-angielskiego. – 2. Kasia mieszka 
w Warszawie, a Romek ma dom w Poznaniu. – 3. Patryk studiuje informatykę, bo chce projektować 
systemy komputerowe. – 4. W weekendy lubię oglądać telewizję i chętnie chodzę na spacery. – 5. Kupię 
nowe radio, jeśli będzie promocja w supermarkecie. – 6. Mama lubi kolor czerwony a ojciec woli kolor 
zielony. – 7. Chcę jechać na wakacje do USA, więc muszę mieć wizę amerykańską. – 8. Muszę zapytać 
mamę, czy do sernika potrzebuję jajek. – 9. Na Wielkanoc zostaniemy w domu albo pojedziemy do 
babci do Torunia. – 10. Kupiłem bilet lotniczy, bo chcę polecieć do Rzymu do znajomych.

Unità 25

Esercizio 1
Scrivere in lettere le date tra parentesi. 
1. Wyspiański rozpoczął naukę w gimnazjum w roku w tysiąc osiemset siedemdziesiątym dziewiątym. –  
2. Od piętnastego września Wyspiański pracował przy polichromiach w Kościele Mariackim. – 3. Osiem-
nastego września tysiąc dziewięćsetnego Wyspiański ożenił się z Teodorą Pytkówną. – 4. Premiera „We-
sela” miała miejsce szesnastego marca tysiąc dziewięćset pierwszego. – 5. Stanisław Wyspiański zmarł 
dwudziestego ósmego listopada tysiąc dziewięćset siódmego w Krakowie. – 6. Dopiero w roku w dwuty-
sięcznym zrealizowano niektóre projekty witraży artysty. – 7. Rok dwa tysiące siódmy to w Polsce rok Sta-
nisława Wyspiańskiego. – 8. W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim Andrzej Wajda nakręcił film 
pt. „Wesele”, ekranizację dramatu Wyspiańskiego. – 9. Liceum im. (imienia) Stanisława Wyspiańskiego 
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otwarto w Warszawie w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym czwartym roku. – 10. W Krakowie takie liceum 
istnieje od od tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego roku. 

Esercizio 2
Scrivere in lettere le date tra parentesi. 
1. Czternastego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego trzeciego – 2. Dwudziestego szóstego lutego ty-
siąc siedemset czterdziestego drugiego – 3. Dziewiętnastego września tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 
piątego – 4. Piętnastego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego – 5. Dwudziestego pierwszego 
stycznia tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego trzeciego – 6. Czwartego sierpnia tysiąc dziewięćset dwunaste-
go – 7. Szóstego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego – 8. Pierwszego stycznia dwuty-
sięcznego – 9. Piątego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego – 10. Trzydziestego czerwca 
tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego 

Esercizio 3
Scegliere il verbo appropriato tra quelli sotto elencati e coniugarlo al passato.
1. Tata wszedł do domu, zdjął płaszcz i powiesił go na wieszaku. – 2. Napastnik kopnął piłkę bardzo 
mocno i celnie, aż wylądowała w bramce. – 3. Magda chciała pokazać, że rozmowa ją nudzi i ziewnęła 
demonstracyjnie. – 4. Zdenerwowany Kuba wybiegł z pokoju i trzasnął drzwiami. – 5. Przed kościołem 
wszyscy panowie zdjęli czapki z głów. – 6. W czasie spektaklu na widowni ktoś ziewnął głośno raz i 
drugi. – 7. Pies podniósł łeb, wstał spod stołu, przeciągnął się i ziewnął. – 8. Policjant wziął do ręki 
prawo jazdy i spojrzał na zdjęcie i na kierowcę. – 9. Chłopcy przed szkołą kłócili się o coś, w pewnej 
chwili jeden z nich pchnął z całej siły niższego, który upadł na chodnik. – 10. Po długiej podróży Kasia 
wysiadła z samochodu, przeciągnęła się i zrobiła kilka kroków na sztywnych nogach. 

Esercizio 4
Coniugare al futuro il verbo być.
1. Ciekawe, czy to będzie dobry koncert. – 2. Kto będzie jutro wieczorem w domu? – 3. Jeśli (ty) nie 
będziesz zadowolony, zmień hotel. – 4. Chyba już wszyscy będą w sali, jest późno. – 5. Czy wiesz, kim 
(ty) będziesz po tych studiach? – 6. Mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda. – 8. Nasza decyzja to 
chyba będzie niespodzianka dla rodziców. – 9. Obawiam się, że (ja) nie będę dobrym kierowcą. – 10. Czy 
będziecie jutro na spotkaniu z dziennikarzami? 

Esercizio 5
Coniugare al futuro composto i verbi tra parentesi.
1. Czy masz już plany na weekend? Tak, są proste: (ja) będę czytać i grać w karty w karty. – 2. Przed wybo-
rami premier będzie rozmawiać z liderami partii. – 3. Jedziecie do Torunia! – Co tam (wy) będziemy czekać. 
– 4. Spokojnie, (my) będziemy czekać na ciebie do piątej. – 5. Podobają mi się kwiaty na balkonie, co roku 
będę sadzić na balkonie bratki i begonie. – 6. Przeprowadzasz się? – To gdzie teraz będziesz mieszkać? – 
7. Jeśli kupimy abonament, to raz na miesiąc będziemy oglądać nowe przedstawienie. – 8. Zimą (ja) będę 
ćwiczyć na siłowni, bo na dworze jest zimno i nie można biegać. – 9. Zosia od września będzie chodzić do 
przedszkola. – 10. Jeśli sąsiedzi dalej tak będą hałasować zadzwonię po policję. 
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Esercizio 6
Completare le frasi con i verbi słuchać-słyszeć, patrzeć-widzieć, secondo il contesto.
1. Przed spacerem zawsze słucham prognozy pogody. – 2. Nie mam dziś okularów i niestety, nie widzę 
dobrze słów na tablicy. – 3. Kiedy jestem zmęczony, lubię siedzieć w fotelu z filiżanką kawy i słuchać VII 
Symfonii Beethovena. – 4. Dlaczego ciągle patrzysz zegarek? Spieszysz się? – 5. Okno jest zamknięte, ale 
i tak ciągle słyszymy autobusy i samochody. – 6. Na ulicy trzeba uważnie patrzeć, czy nie jedzie samochód 
i czy można przejść na drugą stronę. – 7. Sąsiadka bardzo głośno mówi i często słyszymy przez ścianę, co 
ona mówi do męża. – 8. Na wycieczce w Opolu nasza klasa widziała piękny kościół. – 9. Klient widzi cenę 
na książce, ale pyta sprzedawcę o rabat. – 10. W muzeum dzieci nie zawsze słuchają, co mówi przewod-
nik. – 11. Czy słyszałeś/słyszałaś, co mówiły sąsiadki przed blokiem? – 12. Dlaczego tak dziwnie patrzysz 
mnie? Mam coś na twarzy? – 13. – Halo, słucham, kto mówi. – 14. Kierowca rozmawiał z pasażerem i 
nie patrzył drogę. – 15. Trzeba zawsze uważnie słuchać, co mówi mama. – 16. Kiedy jedziesz na rowerze, 
musisz patrzeć prosto. – 17. Chciałem czytać gazetę w autobusie, ale obok siedziały studentki i rozmawia-
ły głośno o ostatniej dyskotece i wszystko słyszałem. – 18. Jest trochę za ciemno i pani Halina nie widzi, 
o której jest autobus. – 19. Na dworcu musimy .słuchać, gdzie stoi nasz pociąg. – 20. Mój samochód stoi 
przed blokiem, czy widzisz go? 

Esercizio 7
Scegliere il verbo appropriato tra quelli sotto elencati e coniugarlo al passato. 
Antek jest okropnym bałaganiarzem. W jego pokoju nic nie leży na swoim miejscu, właśnie przed chwi-
lą wrócił z meczu i rozrzucił ubrania po wszystkich meblach, a buty dorzucił (1) do kilku par, które już 
leżały pod stołem. Antek bardzo się spieszył na kurs hiszpańskiego, więc tylko szybko wrzucił (2) do 
plecaka książkę, zeszyt i długopis, plecak zarzucił (3) na plecy i pobiegł dalej. Kiedy przebiegał obok 
półki na książki, plecakiem zrzucił (4) na podłogę atlas i glinianą świnkę. Świnka rozbiła się na drobne 
kawałki, ale Antek bardzo się spieszył i jej nie wyrzucił (5). Może po powrocie się tym zajmie.

Esercizio 8
Trasformare le frasi nella forma negativa. Prestare attenzione alla forma del complemento 
oggetto. 
1. Nie lubimy muzyki, dlatego nie kupujemy płyt kompaktowych ani kaset. – 2. Tadek nie uczy się węgier-
skiego, więc nie robi ćwiczeń i nie pisze testów. – 3. Ela nie ogląda u jubilera bransoletek, pierścionków, 
łańcuszków i broszek. – 4. Zosia nie ma pięknego album o Łodzi i wieczorem nie ogląda tego albumu z 
Romkiem. – 5. Przed Bożym Narodzeniem nie pisaliśmy świątecznych kartek i listów do rodziny. – 6. Po-
licjant nie kontroluje kierowcy; nie prosi o prawo jazdy i nie ogląda tego prawa jazdy. – 7. Sprzedawczyni 
nie waży mięsa, nie podaje kiełbasy, nie kroi szynki. – 8. Klient nie płaci za mięso, za kiełbasę i szynkę i 
nie dziękuje miłej sprzedawczyni. – 9. Na niedzielę nie chcę ugotować kurczaka w sosie pomidorowym z 
ryżem. – 10. Sąsiad nie zamyka mieszkania, nie bierze siatki i nie idzie po chleb i mleko. 

Esercizio 9
Trasformare le frasi al passato e al futuro.
1. Było mi zimno. Będzie mi zimno. – 2. Było mi wesoło. Będzie mi wesoło. – 3. Było nam gorąco. Będzie 
nam gorąco. – 4. Było mi przykro. Będzie mi przykro. – 5. Było jej niedobrze. Będzie jej niedobrze. – 6. Było 
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mi za ciepło. Będzie mi za ciepło. – 7. Czy było ci wygodnie? Czy będzie ci wygodnie. – 8. Było mi miło. Bę-
dzie mi miło. – 9. Było za ciemno dziecku. Będzie za ciemno dziecku. – 10. Było ci głupio. Będzie ci głupio. 

Esercizio 10
Lavoriamo con gli aggettivi.
a. Trasformare i sostantivi in aggettivi.
1. dębowy – 2. deserowy – 3. jaśminowy – 4. kawowy – 5. obiadowy – 6. owocowy – 7. słonecznikowy 
– 8. topolowy – 9. zbożowy – 10. ziołowy 

b. Scrivere gli aggettivi ottenuti a destra o a sinistra del sostantivo. 
1. ciepły/drogi/gorzki/słodki/smaczny/zimny sok owocowy – 2. ciepłe/drogie/duże/gorzkie/lekkie/
małe/słodkie/smaczne/zimne danie obiadowe – 3. brzydki/gorzki/lekki/ładny/nowy/przyjemny/słodki 
zapach jaśminowy/topolowy/dębowy – 4. drogie/jasne/lekkie/miękkie/przyjemne/stare/twarde drewno 
topolowe/dębowe – 5. ciepła/gorzka/mała/nowa/słodka/smaczna/zimna herbatka ziołowa/jaśminowa – 
6. brudny/brzydki/czysty/drogi/lekki/ładny/mały/nowy/okrągły/stary talerzyk deserowy – 7. czysty/dro-
gi/gorzki/nowy/smaczny/stary/zimny olej słonecznikowy – 8. ciepły/gorzki/jasny/lekki/mały/miękki/
słodki/smaczny/zimny krem kawowy – 9. brudny/brzydki/czysty/drogi/duży/jasny/ładny/mały/miękki/
nowy/okrągły/stary obrus obiadowy – 10. gorzkie/nowe/słodkie/smaczne/stare/twarde płatki zbożowe 

Esercizio 11
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.
1. Michał jedzie do Warszawy, ale niestety bez biletu. – 2. Na Placu Litewskim była manifestacja prze-
ciw wysokim cenom. – 3. Wychodzimy z domu na przystanek autobusowy. – 4. Nie wolno rozmawiać 
przez komórkę na koncercie. – 5. Czy wiesz u tym, że Antoś gra z trąbce? – 6. Czy byłeś u dentysty z 
tym bolącym zębem? – 7. Samolot z/do Moskwy leci nad Polską. – 8. Czy możesz położyć ten rachunek 
na półkę obok okna? – 9. Po wykładzie wracamy na obiad. – 10. Lubię chodzić z przyjaciółmi do teatru. 

Esercizio 12
Coniugare al presente i verbi tra parentesi. 
Przystanki autobusowe są bardzo różne: małe i duże, puste i zatłoczone, ale zawsze bardzo ciekawe. 
Dlatego ja bardzo lubię (1) patrzeć na przystanek po drugiej stronie ulicy. Stoję (2) wtedy za firanką, 
ludzie mnie nie widzą (3), a ja mogę (4) na nich patrzeć. Co tam jest ciekawego? O, dużo ciekawych 
rzeczy. Właśnie w tej chwili jakaś pani próbuje (5) przeczytać coś na rozkładzie jazdy, ale rozkład jazdy 
wisi (6) wysoko, a pani jest (7) niska, więc ona skacze (8), wchodzi (9) na ławkę, w końcu ona prosi (10) 
młodego mężczyznę o pomoc. Chwilę później pani – już spokojna siada] (11) na ławce i kładzie (12) 
obok siatkę z zakupami. Siatka wygląda (13) na ciężką. Potem pani wyjmuje (14) portfel, a z portfela 
bilet i czeka (15) na jakiś autobus. Pewien pan w berecie właśnie wyciąga (16) z kieszeni paczkę papie-
rosów, liczy (17) je i bierze (18) jednego do ręki. Oj, nieładnie, przecież pan wie (19), że na przystanku 
nie wolno palić! Na szczęście, on nie pali (20), on tylko trzyma (21) w ustach tego papierosa. Jest tam 
też mały chłopiec z dużym plecakiem – codziennie jeździ (22) autobusem linii 7 do szkoły. O, teraz je 
(23) coś i – jak zwykle – rzuca (24) papierek na ulicę. Ale dziś jakiś starszy pan krzyczy (25) na chłopca, 
a on podnosi (26) papierek i wyrzuca (27) do kosza. Ciekawe, czy chłopiec rozumie (28), że tak trzeba 
robić zawsze. Obok przystanku stoją (29) dwie dziewczyny i śmieją się (30); jedna pokazuje (31) coś 
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drugiej na ekranie telefonu. I jedna i druga liże (32) lody, ale właśnie jedzie (33) autobus i one szybko 
kończą (34) te lody. Chłopak w dresie pije (35) wodę mineralną i gada (36) przez komórkę. Każdy tu 
czeka (37), coś sprawdza (38), dokądś jedzie (39).

Esercizio 13
Coniugare al passato i verbi tra parentesi.
Asia i Zbyszek są moimi sąsiadami, sprowadzili się niedawno, a teraz widzę ich przez okno, właśnie 
wrócili (1) z zakupów. Przed samymi drzwiami wysiedli (2) z samochodu, wyjęli (3) pełne siatki, za-
trzasnęli (4) bagażnik i już są. Za pół godziny moja sąsiadka – jak zwykle – przyjdzie do mnie, żeby 
mi opowiedzieć, co i kogo widziała (5), co było (6) w promocji, czego tam spróbowała (7) i co kupiła 
(8). Z góry wiem, że jej mąż musiał (9) zjeść 5 porcji reklamowanego sera, że zjadł (10) tyle sera, bo 
poszedł (11) tam bez kolacji, że ona nie mogła (12) nigdzie znaleźć pieprzu, oraz że i on i ona dostała 
(13) jakieś darmowe mydła. Takie opowieści słyszałam (14) już tyle razy! Nie wiem, jak ja to zniosłam 
(15) i jak zniosę dziś.

Esercizio 14
Scegliere il verbo secondo il contesto.
1. wyjmować – 2. liczyć – 3. grać – 4. wybierać – 5. puszczać – 6. kupić – 7. zarobić – 8. słuchać – 9. sprze-
dawać – 10. zamówić – 11. gotować – 12. dawać – 13. robić – 14. uspokoić – 15. spędzać 

Esercizio 15
Completare le frasi con le congiunzioni i oppure a. 
1. a – 2. i – 3. i – 4. i, a – 5. i – 6. a – 7. a – 8. i – 9. i, i – 10. i

Unità 26

Esercizio 1
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
1. Kropla rosy spłynęła z liścia na ziemię. – 2. Po wielkim liściu rabarbaru łazi mucha. – 3. Kwiaciarka 
dołożyła do bukietu dekoracyjny liść paproci. – 4. Ogrodnik z niepokojem przyglądał się liściom, wy-
patrując szkodników. – 5. We wrześniu wśród liści zaczęły czerwienić się jabłka. – 6. Faszerowane jajka 
podane na liściach sałaty wyglądają bardzo apetycznie. – 7. Mnóstwo dzieci przygląda się koniowi w 
szopce na placu przed ratuszem. – 8. Po parku od niedawna jeżdżą policjanci na koniach. – 9. Dzisiejsza 
młodzież bardzo fascynuje się końmi mechanicznymi. – 10. W relacji ze stadniny w Janowie jest mowa 
o astronomicznych cenach koni arabskich. 

Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Już jeden żółw w fontannie może być atrakcją parku, a co dopiero dwa żółwie! – 2. Każdy, kto 
przechodzi obok fontanny, zatrzymuje się, żeby popatrzeć na żółwie i dać żółwiom liść sałaty.– 3. Nie 
wyobrażam sobie, jak można bawić się z żółwiem; przecież żółwia nie można pogłaskać ani przytulić. 
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– 4. W każdym przewodniku można przeczytać, że jedną z atrakcji Parku Łazienkowskiego są spaceru-
jące po alejkach pawie. – 5. Pióra z ogona pawia używane są jako dekoracja. – 6. Modrzewie to jedyne 
drzewa iglaste, które na zimę zrzucają igły. – 7. Gdyby nie było ołowiu, nie byłoby witraży. – 8. Służby 
miejskie nie kochają gołębi, bo muszą sprzątać po gołębiach. – 9. Niektórzy uważają, że chrzan jest nie-
zastąpionym dodatkiem do karpia. – 10. Za ubrania i bieliznę z jedwabiu trzeba zwykle słono zapłacić. 

Esercizio 3
Declinare i nomi delle località.
Jedziemy do: Wrocławia, Jarosławia, Radomia, Oświęcimia. 
Rząd pomógł: Wrocławiowi, Jarosławiowi, Radomiowi, Oświęcimiowi. 
Zwiedzaliśmy: Wrocław, Jarosław, Radom, Oświęcim. 
Motel pod: Wrocławiem, Jarosławiem, Radomiem, Oświęcimiem. 
Byliśmy w: Wrocławiu, Jarosławiu, Radomiu, Oświęcimiu. 

Esercizio 4
Declinare i sostantivi tra parentesi. 
1. Na ulicy jest korek, wszystkie samochody stoją. Manifestacja wyszła z fabryki na ulicę. – 2. U nas w domu 
na stole leży zawsze biały obrus. Przed obiadem dzieci stawiają na stół naczynia. – 3. Jesienią na taras lecą 
liście, a zimą pada śnieg. Chętnie gram w karty z przyjaciółkami na tarasie. – 4. Kot ucieka przed psem na 
drzewo. Na drzewie przed domem śpiewa jakiś ptak. – 5. Długopis upadł klawiaturę. Dlaczego jest tyle kurzu 
na klawiaturze? – 6. Dziadek założył kapelusz na głowę i wyszedł z domu. Mama ma na głowie cały dom, 
zajmuje się wszystkim i o wszystkim myśli. – 7. Lubię siedzieć na krześle z wysokim oparciem. Mały pies 
mojej cioci wskakuje na krzesło, kiedy chce się z nią przywitać. – 8. Sąsiad wjechał motorem na trawnik, bo 
nie umie jeszcze dobrze jeździć. Na trawniku przed domem rosną dwie róże. – 9. Światło z reflektorów pada 
na scenę i oświetla aktorów. Na scenie znajduje się nowoczesna scenografia, którą zaprojektował Jarek Kos. 
10. Na podłodze leży piękny wełniany dywan w kwiaty. Hania wylała herbatę na podłogę. 

Esercizio 5
Scegliere la preposizione appropriata e declinare i sostantivi tra parentesi.
1. Trzeba wziąć bilet, kiedy się wjeżdża na parking. Czasem na parkingach jest specjalne miejsce do 
parkowania dla kobiet z dziećmi. – 2. Za płotem jest mała uliczka, na której sąsiedzi parkują samocho-
dy. Gałęzie naszej jabłoni wystają za płot i kto przechodzi, rwie z niej jabłka. – 3. Między rzędami a 
amfiteatrze w parku zapanowała panika. Jakieś zwierzę, chyba lis, wbiegło między rzędy w amfiteatrze. 
– 4. Dzieci na placu zabaw czują się bezpieczne, biegają, huśtają się, wspinają się po linach. Nie wolno 
wprowadzać psów na plac zabaw. – 5. Na weekendy lubimy wyjeżdżać poza miasto, do lasu albo nad 
jezioro. Niestety, poza miastem często telefon komórkowy nie ma zasięgu. – 6. Cała grupa za przewod-
nikiem zaczęła wchodzić w las. W lesie przewodnik opowiadał o roślinach i zwierzętach lasu. – 7. Wiele 
pamiątek z dawnych czasów znajduje się w ziemi. Archeolodzy ostrożnie wbijali łopaty w ziemię, żeby 
nie uszkodzić niczego. – 8. Nad naszym domem często latają samoloty wojskowe. Brzoza, którą posa-
dził dziadek, po kilku latach wyrosła nad dom. – 9. Pod lipą stoi mała ławeczka, na której lubię czytać 
latem. Kiedy latem było bardzo gorąco, chowałam się często pod lipę, w cień. – 10. Samochód udeko-
rowany kwiatami, którym przyjechała para młoda, zajechał wolno przed kościół. W czasie ceremonii 
przed kościołem stali tylko kierowcy i jakiś pan, który palił papierosa. 
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Esercizio 6
Scegliere una parola tra quelle sotto elencate e inserirla nel testo nella forma appropriata. 
1. Jutro wieczorem nie będzie mnie w domu, bo idę na koncert mojej ulubionej grupy. – 2. Moja żona 
nie umie gotować, dlatego na obiady (pl.) chodzimy do restauracji. – 3. Idziemy na wykład słynnego 
naukowca, a potem czeka nas dyskusja w klubie. – 4. Chcę dzisiaj tańczyć! Idziemy wieczorem na na 
dyskotekę! – 5. Za tydzień żeni się mój przyjaciel. Jadę na wesele, tam poznam jego żonę. – 6. Latem je-
dziemy na urlop do Krynicy Morskiej. – 7. W sobotę idziemy na film do multikina. – 8. To jest najlepsza 
kawiarnia w mieście. Często przychodzę tu na kawę z przyjaciółmi. – 9. Tomek bardzo kocha rodzinę i 
co roku zimą jedzie na święta do domu. – 10. Brat Pawła ma dom z ogrodem i miejsce na ognisko; Paweł 
często jeździ do brata na ognisko, bo lubi takie spotkania i lubi pieczone ziemniaki. 

Esercizio 7
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato. 
1. Przed domem przez pół godziny stała karetka. Lekarz wsiadł do karetki i karetka odjechała sprzed 
domu. – 2. Między kartkami książki znajdowała się kolorowa zakładka. Dziewczyna w pociągu wyję-
ła zakładkę spomiędzy kartek książki i zaczęła czytać. – 3. Długo nie wiedziałam, że pod Poznaniem 
mieszka ktoś z rodziny. Dopiero niedawno usłyszałam o kuzynie spod Poznania. – 4. Przed II wojną mo-
nety były trochę inne. W muzeum w gablotce można oglądać monety i medale, które pochodzą sprzed 
drugiej wojny. – 5. Zaczynało się przedstawienie, a za kurtyną aktorzy śmiali się głośno. Widzowie usły-
szeli zza kurtyny śmiech aktorów. – 6. W radiu są regularne serwisy informacyjne. O wydarzeniach kul-
turalnych w naszym mieście często dowiadujemy się z radia. – 7. Byliśmy na konsultacjach u profesora. 
Teraz wiemy na pewno, że egzamin będzie w piątek, bo wiemy to od profesora. – 8. Oglądałem w kinie 
ciekawy film. Kiedy wyszedłem z kina, zdziwiłem się, że jest już ciemno. – 9. Na stole znajdowały się 
okruchy chleba i talerze. Matka poprosiła dzieci, żeby posprzątały ze stołu po kolacji. – 10. Konserwator 
zabytków uważa, że daszek nad balkonem psuje wygląd budynku i kazał rozebrać daszek znad balkonu. 

Esercizio 8
Inserire nelle frasi le preposizioni appropriate tra quelle sotto elencate. 
Mieszkanie dziadków jest pełne pamiątek. To są pamiątki rodzinne, związane z pracą i podróżami, pa-
miątki z całego życia. Przede wszystkim jest dużo zdjęć. Na ścianie wisi zdjęcie ślubne; to fotografia 
sprzed (1) wojny, z (2) roku 1932. A obok w ramce telegram z życzeniami od kolegów ze (3) stacji 
badawczej zza (4) koła polarnego. Obok wiszą zdjęcia dzieci ze (5) szkoły i z (6) wakacji. Na fotografii 
znad (7) morza widać całą rodzinę w kostiumach z (8) lat sześćdziesiątych. Wszyscy uśmiechają się do 
fotografa spod (9) wielkiego parasola. Piękna muszla na półce to też pamiątka z (10) podróży, pochodzi 
znad (11) Morza Czarnego. Blisko balkonu wisi zdjęcie cioci Zosi sprzed (12) matury, miała długie war-
kocze i białą bluzkę zza (13) granicy. Dzisiaj ciocia Zosia wygląda inaczej, jest starsza, ma też na twarzy 
dużą szramę – to też pamiątka, z (14) gór. Kiedy ciocia na spacerze nagle wyszła zza (15) skały, spod 
(16) krzaka wyskoczył mały zając. Ciocia bardzo się przestraszyła, zając też, ale zając uciekł, a ciocia 
przewróciła się i rozcięła policzek o ostry kamień. Stąd ta szrama. Spomiędzy (17) książek w bibliotecz-
ce wystają stare gazety, w których są zdjęcia dziadka sprzed (18) emerytury, kiedy pracował jako ratow-
nik i wyciągał spod (19) śniegu i gruzów ofiary wypadków. Po każdej katastrofie wywiady z dziadkiem 
przeprowadzała prasa polska i zagraniczna, nawet zza (20) Atlantyku! To wszystko to historia rodzinna.
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Esercizio 9
Inserire nella colonna appropriata le parole sotto elencate. 
Non-maschile personale: barany, bilety, dni, komary, kostiumy, koty, kotlety, ogórki, pokoje, programy, 
samce, telefony, tramwaje, widelce, zające, 
Femminile: bluzki, dziewczyny, gazety, kobiety, książki, księgarnie, lekcje, litery, morele, mrówki, róże, 
szklanki, szkoły, tancerki, żony, 
Neutro: ćwiczenia, dania, drzewa, jabłka, kina, kolana, marzenia, mieszkania, mydła, okna, pióra, piwa, 
pola, pudełka, pytania

Esercizio 10
Creare altri dialoghi come nell’esempio, usando al posto dei numeri 1, 2, 3, le parole incorniciate.
Esempi di frasi. 
– Czego szukasz? 
– Czystych białych koszul./porcelanowych aniołków/wiecznych piór 
– Nie wystarczy ci jedna?!/jeden/jedno 
– Nie, potrzebuję dwóch!/trzech/czterech! 

Esercizio 11
Completare i dialoghi con le parole tra parentesi come nell’esempio.
1. – Do kogo dzwonisz tak często? 
– Do dwóch Włochów./–... A do jednego nie wystarczy?/– Nie. Muszę dzwonić do dwóch, trzech. 
– Do dwóch agencji./–... A do jednej nie wystarczy?/– Nie. Muszę dzwonić do dwóch, trzech. 
– Do dwóch towarzystw./A do jednego nie wystarczy?/– Nie. Muszę dzwonić do dwóch, trzech. 
2. – Komu chcesz wysłać zaproszenie na obronę pracy dyplomowej?
– Kolegom./– Czy nie wystarczy wysłać je jednemu? – Nie, muszę wysłać je dwóm, trzem, może nawet czterem! 
– Koleżankom./– Czy nie wystarczy wysłać je jednej?/– Nie, muszę wysłać je dwóm, trzem, może czterem! 
– Kuzynkom./– Czy nie wystarczy wysłać je jednej?/– Nie, muszę wysłać je dwóm, trzem, może czterem! 
3. – Co masz zamiar kupić?
– Dwa rowery./– Lepiej najpierw kupić tylko jeden./– Nie, muszę kupić dwa! 
– Dwie doniczki./– Lepiej najpierw kupić tylko jedną./– Nie, muszę kupić dwie! 
– Dwa pióra./– Lepiej najpierw kupić tylko jedno./– Nie, muszę kupić dwa! 
4. – Kogo zaprosisz na ten bankiet?
– Trzy poetki./– Lepiej zaprosić tylko jedną!/– Nie, muszę zaprosić przynajmniej dwie! 
– Dwóch malarzy./– Lepiej zaprosić tylko jednego!/– Nie, muszę zaprosić przynajmniej dwóch! 
– Cztery dziennikarki./– Lepiej zaprosić tylko jedną!/– Nie, muszę zaprosić przynajmniej dwie! 
5. – Z kim chcesz o tym rozmawiać?
– Z dwiema piosenkarkami./– Nie wystarczy, ... tylko z jedną?/– Nie, muszę porozmawiać z dwiema. 
– Z trzema rolnikami./– Nie wystarczy, ... tylko z jednym?/– Nie, muszę porozmawiać z dwoma. 
– Z trzema fryzjerkami./– Nie wystarczy, ... tylko z jedną?/– Nie, muszę porozmawiać z dwiema. 
6. – O czym marzysz?
– O nowych samochodach./– Może jeden wystarczy?/– Nie, marzę o dwóch a nawet o trzech! 
– O zimowych kurtkach./– Może jedna wystarczy?/– Nie, marzę o dwóch a nawet o trzech! 
– O ciepłych morzach./– Może jedno wystarczy?/– Nie, marzę o dwóch a nawet o trzech! 
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Esercizio 12
Scrivere nella forma corretta i numerali e i sostantivi tra parentesi.
1. Dzięki trzem miesiącom rehabilitacji Marlena znów może chodzić. – 2. Profesor umówił się z czte-
rema studentami na konsultacje w środę po wykładzie. – 3. Mama wyjęła z lodówki dwie gruszki i 
umyła je przed podaniem na stół. – 4. Film opowiada o czterech siostrach, które spotykają się po latach 
w domu rodziców. – 5. Wycisnęłam sok z trzech jabłek i dodałam go do sałatki owocowej. – 6. Marysia 
podała nam herbatę w dwóch filiżankach, które kupiła na pchlim targu. – 7. Przemek w podróży nie 
czuł się głodny dzięki dwóm bananom, które mama włożyła mu do plecaka. – 8. Dzieci ustawiły krzesła 
między czterema drzewami i bawiły się w sklep. – 9. Do swojego nowego samochodu Danka może bez 
problemu zapakować trzy rowery. – 10. Mirek zadzwonił już do dwóch kolegów z prośbą o pomoc w 
wykonaniu pracy domowej. 

Esercizio 13
Inserire nelle frasi il pronome in grassetto nella forma appropriata.
1. Dlaczego ciągle o mnie mówicie? – 2. To miło, że zaprosiliście mnie (1) na święta. Wy mnie (2) 
chyba lubicie. – 3. Przepraszam, ważny telefon do mnie (3). O, pan prezes, szukał mnie (4) pan? – 4. 
Tylko dzięki mnie (5) wszyscy w firmie idzie dobrze, jestem tu dyrektorem. – 5. Wrócę przed północą, 
dlaczego martwisz się o mnie (6) i dzwonisz cały czas?
1. Serdecznie dziękuję ci (7) za pomoc. Dzięki tobie (8) na czas skończę. – 2. Czy to miejsce przy tobie 
(9) jest wolne? – 3. Ktoś wczoraj pytał o ciebie (10). Moim zdaniem ten ktoś cię (11) obserwuje. – 4. 
Kto mieszka pod tobą (12), nie wiesz? Nie znasz sąsiadów? – 5. Nic nie mogę zrobić bez ciebie (13). 
Potrzebuję cię (14) często do pomocy.
1. To wspaniały aktor, chcę obejrzeć jeszcze jeden film z nim (15) w roli głównej. – 2. To kontrower-
syjny polityk. Wczoraj była tu duża demonstracja przeciw niemu (16). – Nie rozumiem, dlaczego 
ludzie nie dziękują mu (17) za pomoc, widzę też, że teraz jemu (18) trzeba pomóc. – 3. Co się dzieje 
z Arturem? Czy wiesz coś o nim (19)? – 4. Znam go (20) dobrze. To jego (21) wciąż spotykam. Przez 
niego (22) jestem zdenerwowany. – 5. Jego (23) nikt nie lubi. Ja też go (24) nie lubię. Nie chcę siedzieć 
obok niego (25).
1. To prawdziwa przyjaciółka, z nią (26) można o wszystkim porozmawiać. – 2. Nauczycielka naszego 
syna źle traktuje dzieci. Mówiliśmy jej (27) już, że tak nie wolno. Podpisaliśmy też list protestacyjny 
przeciwko niej (28). – 3. Gdzie jest Patrycja? Jak długo na nią (29) czekasz? Moim zdaniem ty kochasz 
ją (30) bardzo. – 4. Ania to straszna bałaganiara, zawsze trzeba po niej (31) sprzątać. – 5. Herbata? ja nie 
lubię jej (32), wiem, że niektórzy nie mogą bez niej (33) żyć.
1. Chcę pokazać mu (34), jak się robi wycinanki; dzięki niemu (35) umiem grać w warcaby. – 2. Czy 
możesz chwilę posiedzieć przy nim (36), proszę. – 3. Znam je (37) dobrze, to piękne miasto. Dziękuję 
Bogu za nie (38), za to piękne miasto. – 4. Nie widzę go (39) nigdzie, a mam coś dla niego (40) . Gdzie 
jest twoje dziecko? – 5. Z nim (41) jest zawsze kłopot.
1. Dlaczego jesteś na nas (42) zły? Znasz nas (43), my tak tylko żartujemy! – 2. Pan Karol chętnie spotka 
się dzisiaj z nami (44) w barze Pod różą. – 3. Nie znacie nas (45) jeszcze? Musicie spędzić weekend u 
nas (46), nad jeziorem. – 4. Powiedziałeś nam (47), że możemy tu kupić dobre truskawki. – 5. Znowu 
pisali o nas (48) w lokalnej gazecie! 
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1. Czy rodzicie widzą juz o was (49)?, że macie takie plany? – 2. Bardzo was (50) lubię i często pytam 
Krzyśka o was (51). – 3. Dzwonię do was (52), bo potrzebuję was (53) do pomocy w ogrodzie. – 4. Jutro 
pomogę wam (54) na pewno. – 5. Dlaczego policja interesuje się wami (55)? Nie wiecie?
1. Widzimy ich (56) z okna, czekamy na nich (57) już pół godziny. – 2. Oni nic nie jedzą; i zupa i drugie 
danie ciągle stoją przed nimi (58). – 3. Nie widzisz ich (59)? – Stoją tam, mogę do nich (60) wysłać sms, 
jeśli chcesz. – 4. Kolejny film opowiada o nich (61), to już nudne! – 5. Możesz dać im (62) tę mapę, ja 
pojadę ku nim (63), znajdziemy się na pewno.
1. Nie trzeba ciągle mówić o nich (64), reklamy i tak są obecne w naszym życiu. – 2. Musisz im (65) 
podziękować, bo to dzięki nim (66) masz tę nową płytę. – 3. Pomidory? Zawsze je (67) tu kupujemy, 
i płacimy za nie (68) niedużo. – 4. Kiedy ostatnio rozmawiał pan z nimi (69) o nowym projekcie? – 5. 
Niestety, nie ma ich (70) w domu, musimy zadzwonić do nich (71) innym razem.

Esercizio 14
Scegliere il verbo appropriato tra quelli sotto elencati e coniugarlo al passato. 
Dzisiejszy mecz był bardzo udany. Na początku jak zwykle wszyscy zaśpiewali hymn jednej i drugiej 
drużyny, a potem już przez cały czas zawodnicy biegali za piłką, upadali (1) na ziemię i wstawali (2), 
kopali (3) piłkę do kolegów i w rezultacie strzelali (4) gole; dzisiaj dość dużo, bo 5. Za każdym razem 
bramkarz patrzył (5), dokąd leci piłka, łapał (6) ją i rzucał (7) daleko; bramkarz bronił (8) bramki. Po-
dobnie robił bramkarz drużyny gości. Przez cały mecz sędzia uważnie obserwował (9) wszystko, co się 
dzieje na boisku. Dość często gwizdał (10), dyktował (11) rzuty wolne i karne, ogłaszał (12) zmiany w 
drużynach. Kibice siedzieli (13) na trybunach, głośno krzyczeli (14), cieszyli się (15) z dobrych akcji, 
wstawali (16) z miejsc i siadali (17) z powrotem, śpiewali (18) piosenki stadionowe, gwizdali (19). 
Mecz na żywo daje wiele radości. Oglądanie meczu w telewizji to zupełnie coś innego. A na pewno 
krótka relacja w dzienniku telewizyjnym nie pokazuje uroku meczu. Wieczorem w telewizji relacja z 
meczu była krótka i widzieliśmy tylko, jak nasz napastnik strzelił (20) drugą bramkę w 15 minucie i jak 
bramkarz gości obronił (21) groźny strzał na bramkę. Telewizja pokazała (22) też moment, kiedy sędzia 
podyktował (23) rzut karny, kiedy zaobserwował (24), jak jeden z zawodników kopnął (25) obrońcę. 
Widzieliśmy też, jak sędzia zagwizdał (26) na koniec meczu. Telewizja lubi pokazywać sensacyjne 
wydarzenia, dlatego zobaczyliśmy jakiegoś kibica, który wstał (27) z miejsca, krzyknął (28) jakieś wul-
garne słowo, a potem rzucił (29) puszkę w kierunku boiska. Na szczęście ochroniarz szybko złapał (30) 
go i nic złego się nie stało.

Unità 27

Esercizio 1
Scrivere accanto al numerale la forma corretta del sostantivo. 
1. 3 studentki, 78 studentek, 241 studentek – 2. 12 pytań, 17 pytań, 21 pytań – 3. 4 okna, 7 okien, 34 
okna – 4. 21 kilogramów, 700 kilogramów, 64 kilogramy – 5. 32 koszule, 7 koszul, 4 koszule – 6. 14 
jabłek, 100 jabłek, 124 jabłka – 7. 22 ptaki, 47 ptaków, 14 ptaków – 8. 24 mrówki, 7 mrówek, 1000 
mrówek – 9. 42 znaki, 17 znaków, 79 znaków – 10. 9 ćwiczeń, 71 ćwiczeń, 104 ćwiczenia 
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Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi e scrivere le frasi al passato. 
1. Z okien wagonu wygląda wiele osób. Z okien wagonu wyglądało wiele osób. – 2. Trochę cienia 
pozwala turystom przeżyć upalne dni. Trochę cienia pozwalało turystom przeżyć upalne dni. – 3. Dziś 
jest brzydka pogoda, jest dużo chmur i wieje silny wiatr. Dziś była brzydka pogoda, było dużo chmur 
i wiał silny wiatr. – 4. Na parkingu przed galerią handlową stoi dużo samochodów. Na parkingu przed 
galerią handlową stało dużo samochodów. – 5. Myślę, że trochę soli może poprawić smak tej zupy. 
Myślę, że trochę soli mogło poprawić smak tej zupy. – 6. Wiele organizacji charytatywnych orga-
nizuje pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi. Wiele organizacji charytatywnych organizowało pomoc dla 
ofiar trzęsienia ziemi. – 7. Wielu znanych profesorów przyjeżdża do nas na wykłady. Wielu znanych 
profesorów przyjeżdżało do nas na wykłady. – 8. Dużo autobusów jeździ do dworca kolejowego. 
Dużo autobusów jeździło do dworca kolejowego. – 9. Niewiele księgarń sprzedaje dobre mapy i 
przewodniki. Niewiele księgarń sprzedawało dobre mapy i przewodniki. – 10. To dziwne, że blisko 
uniwersytetu znajduje się tak mało kafejek i barów. To dziwne, że blisko uniwersytetu znajdowało się 
tak mało kafejek i barów. 

Esercizio 3
Creare le frasi sulla base delle parole date come nell’esempio. 
1. Już sześciu hokeistów chce odejść z tego klubu. – 2. Dwóch asystentów biega z notesem za dyrek-
torem./Dwaj asystenci biegają... – 3. W tym banku porządku pilnuje czterech ochroniarzy/... pilnują 
czterej ochroniarze. – 4. Dziesięciu robotników przyszło do dyrektora z propozycją zmian. – 5. Tę 
audycję prowadzi na zmianę dwóch rzeczowych redaktorów/... prowadzą dwaj rzeczowi redaktorzy. – 
6. Jedenastu piłkarzy przygotowuje się do meczu w górach. – 7. Dwudziestu dwóch piłkarzy biega po 
boisku i walczy o awans do finału./Dwadzieścia dwaj piłkarze biegają po boisku i walczą o awans do 
finału. – 8. Czterech muszkieterów wiernie służyło francuskiemu królowi./Czterej muszkieterzy służy-
li... – 9. Dziewięciu kandydatów ubiega się o miejsce na kursie językowym. – 10. Dlaczego tych sześciu 
pacjentów jeszcze czeka na zastrzyk? 

Esercizio 4
Declinare i numerali insieme ai sostantivi e agli aggettivi tra parentesi.
1. Architekt patrzył z dumą na osiem galerii handlowych, które zaprojektował w swojej karierze. – 
2. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, mieszkał sobie król. Ten król miał córkę, królewnę 
piękną jak kwiat. – 3. Kiedy wyjechaliśmy na wakacje, nasza sąsiadka codziennie dawała jeść na-
szym dziesięciu egzotycznym rybkom. – 4. Droga do dworu prowadziła między dziesięcioma starymi 
dębami. – 5. Cała Polska z niecierpliwością oczekiwała wiadomości o czterech polskich alpinistach 
zaginionych w lawinie. – 6. Trudno uwierzyć, że posługując się jedynie pięcioma kolorowymi kred-
kami, artysta amator stworzył tak piękną grafikę. – 7. Zebranie rozpoczęło się mimo nieobecności 
sześciu członków stowarzyszenia. – 8. Dzięki specjalnej taryfie mogę dzwonić do trzech wybranych 
osób po bardzo niskiej cenie. To się przydaje. – 9. Przez lustrzaną szybę świadek przyglądał się z 
uwagą sześciu młodym mężczyznom, spośród których jeden prawdopodobnie był sprawcą napadu. –  
10. Wszyscy polscy kibice na stadionie i przed telewizorami patrzyli z nadzieją na jedenastu zawod-
ników reprezentacji. 
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Esercizio 5
Declinare e inserire nelle frasi le espressioni sotto elencate.
1. Po obejrzeniu ośmiu filmów dokumentalnych o parkach narodowych w Polsce, Enrico zdecydował się 
spędzić urlop w Biebrzańskim Parku Narodowym. – 2. Pani Krysia zorientowała się, że do ciasta ma wszyst-
ko oprócz jajek. Ubrała się i poszła do sklepu. – 3. Sponsor zafundował nowe narty i kurtki dziesięciu naj-
lepszym skoczkom z naszego klubu. – 4. Prokurator wystąpił przeciwko dziewięciu firmom budowlanym, 
które pracowały przy budowie mostu i drogi w Ciechocinku. – 5. Strajkujący robotnicy zgodzili się na pięć 
punktów w nowym regulaminie urlopów. – 6. Klienci banku zobaczyli pięciu ochroniarzy, którzy wysiedli 
z samochodu i zaczęli przenosić worki z pieniędzmi. – 7. Andrzej miał gorączkę i czuł zimno, chociaż leżał 
pod sześcioma wełnianymi kocami. Jego żona zadzwoniła po lekarza. – 8. Nie wszyscy umieją pisać na 
komputerze pięcioma palcami, niektórzy piszą tylko dwoma lub trzema. – 9. Pani w przedszkolu przeczytała 
dzieciom bajkę o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. – 10. W studiu radiowym krytycy dyskutowali 
o dziesięciu najciekawszych koncertach mijającego roku. 

Esercizio 6
Unire le colonne e scrivere le frasi così ottenute. 
1h – 2.  e – 3b – 4a – 5j – 6c – 7k – 8d – 9g – 10f

Esercizio 7
Trasformare al condizionale le frasi date all’indicativo.
1. Gdybyśmy nie mieli/miały dobrego telewizora, chcielibyśmy/chciałybyśmy kupić lepszy. – 2. Gdy-
bym nie miała chomika, nie musiałabym go karmić. – 3. Gdybyśmy umieli/umiały umiemy tańczyć, 
chodzilibyśmy/chodziłybyśmy na dyskoteki. – 4. Gdybyś nie niósł ciężkiej walizki, nie zmęczyłbyś 
się. – 5. Gdybym był żonaty, kupowałbym żonie kwiaty. – 6. Gdyby Tomek był bogaty, pływałby na 
jachcie. – 7. Gdybyście mieli ogród, wasze dziecko mogłoby się w nim bawić. – 8. Gdyby się pan nie 
spóźnił, doktor miałby dla pana czas. – 9. Gdyby świeciło słońce, pojechałbym/pojechałabym do pracy 
rowerem. – 10. Gdybyś nie lubił munduru i porządku, nie byłbyś żołnierzem. 

Esercizio 8
Trasformare al condizionale le frasi date all’indicativo. 
1. Gdybym miał/miała dobry aparat fotograficzny, robiłbym/robiłabym zdjęcia na przyjęciu. – 2. Gdyby 
Patryka ćwiczył na siłowni, osiągnąłby dziś na zawodach dobre wyniki. – 3. Gdyby znajomi zadzwonili 
przed przyjściem, upiekłabym ciasto. – 4. Gdyby sąsiadka nie przewróciła się na schodach, nie złama-
łaby nogi. – 5. Gdyby burmistrz nie zawiadomił mieszkańców przez radio o zmianach w komunikacji 
miejskiej, ludzie denerwowaliby się na przystankach. – 6. Kochani, gdybyście nie zapomnieli zamknąć 
drzwi, nie okradliby was złodzieje. – 7. Gdyby w tym roku czerwiec nie był mokry, truskawki były-
by słodkie. – 8. Gdybyś się posmarował płynem przeciwko komarom, komary nie pogryzłyby cię. –  
9. Gdybym kupił dzisiejszą gazetę, wiedziałbym, co można obejrzeć w kinach. – 10. Gdyby prezydent 
nie spotkał się z senatorami, nie poznałby ich opinii w sprawie reformy. 

Esercizio 9
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Pięknie wyglądasz w czerwonym swetrze. – 2. Ostatnio czytaliśmy tekst o podziale terytorialnym. –  
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3. Przy aromatycznej kawie można długo rozmawiać. – 4. Telefony do przyjaciół mam w telefonie komórko-
wym. – 5. Nauczyciel mówił o geografii fizycznej Polski. – 6. kasecie magnetofonowej. – 7. On ma wiersze 
nagrane na kasecie magnetofonowej. – 8. Ta aktorka o rudych włosach, w starym filmie grała w starym fil-
mie. – 9. Wracamy do domu po po długiej wycieczce. – 10. Na brudnej podłodze leżały stare gazety. 

Esercizio 10
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Przed wysokim blokiem stoi samochód policyjny. Ludzie patrzą przez czyste okna (1), co się dzieje. 
A widać tu niemłodego policjanta (2) z brązowym notesem (3), który rozmawia ze zdenerwowanymi 
lokatorami (4). Policjant na pewno pyta ludzi o wesołego chłopaka (5), który mieszka na trzecim pię-
trze (6) i który całymi dniami gra na gitarze elektrycznej (7). Ludzie nie lubią głośnych artystów (8) i 
często używają automatów telefonicznych (9), żeby anonimowo dzwonić po policję. Teraz wiele zdzi-
wionych osób (10) stoi naokoło zmęczonego policjanta (11) i obserwuje to niemiłe wydarzenie (12) z 
czerwonymi policzkami (13). Na pewno wrócą za chwilę do rodzinnych domów (14) i będą opowiadać 
zainteresowanym sąsiadom (15) o muzykalnym studencie (16), o policjancie (17) i o całej aferze (18). 
Bez codziennej sensacji (19) życiu brakuje prawdziwego smaku (20).

Esercizio 11
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato.
1. Emilka i jej siostra były na wakacjach nad morzem. Teraz wracają znad morza. – 2. Piotrek spędził weekend 
u babci. Teraz wraca od babci. – 3. Pani inżynier była na budowie pod Warszawą. Teraz wraca z budowy, spod 
Warszawy. – 4. Gospodyni pracowała w ogrodzie za domem. Wraca na obiad gospodyni zza domu/z ogrodu. – 
5. Mój znajomy zostawił swój samochód na parkingu. Po pracy wyjedzie nim z parkingu. – 6. Przemek umówił 
się z dziewczyną przed kinem, kiedy zobaczyli, że nie ma biletów, odeszli sprzed kina. – 7. W lesie, między 
drzewami śpiewały ptaki. Kiedy zaszczekał pies spomiędzy drzew wyfrunęło całe stado ptaków. – 8. Rano 
idziemy do szkoły, a po południu wracamy ze szkoły do domu. – 9. Nad miastem wisi wielka, czarna chmura. 
Na szczęście wieje silny wiatr i chmura zaraz odpłynie znad miasta. – 10. Matka była z dzieckiem u dentysty na 
drugim piętrze. Wracając z dzieckiem od dentysty, z drugiego piętra obiecuje mu nową zabawkę. 

Esercizio 12
Scrivere in lettere la data e trasformare le frasi secondo lo schema indicato.
1. Agnieszka obchodzi/ma imieniny dwudziestego pierwszego stycznia. – 2. Wojciech obchodzi/ma imieniny 
dwudziestego trzeciego kwietnia. – 3. Katarzyna obchodzi/ma imieniny trzydziestego kwietnia. – 4. Stani-
sław obchodzi/ma imieniny ósmego maja. – 5. Antoni obchodzi/ma imieniny trzynastego czerwca. – 6. Jan 
obchodzi/ma imieniny dwudziestego czwartego czerwca. – 7. Anna obchodzi/ma imieniny dwudziestego 
szóstego lipca. – 8. Irena obchodzi/ma imieniny dwudziestego października. – 9. Marcin obchodzi/ma imie-
niny jedenastego listopada. – 10. Barbara obchodzi/ma imieniny czwartego grudnia. 

Esercizio 13
Coniugare al presente i verbi tra parentesi. 
W dniu popularnych imienin każda kwiaciarnia staje się tłumnie odwiedzanym miejscem. Ludzie przy-
chodzą (1) tu i wybierają (2) kwiaty dla solenizantów. Niektórzy stoją (3) dłuższą chwilę przed wazo-
nami z różami i goździkami, patrzą (4) na kwiaty i na ceny, liczą (5) po cichu i w końcu decydują (6). 
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Panowie często zostawiają (7) wybór kwiatów do bukietu ekspedientce, z kolei panie wiedzą (8) lepiej, 
jak się wiąże (9) wstążkę i jak się pakuje (10) bukiet. Znajoma ekspedientka mówi (11), że czasem ktoś 
zapyta (12), jak nazywa się (13) lub gdzie rośnie (14) ta czy inna roślina. A w końcu po zakupach przez 
miasto idą (15) ludzie z bukietami w rękach.

Esercizio 14
Coniugare al presente i verbi tra parentesi. 
Dworzec – co ludzie robią na dworcu? Ludzie tu zachowują (1) czasem trochę dziwnie; kręcą się (2) 
nerwowo po hali, otwierają (3) kolejno wszystkie walizki, kleją się (4) do wystaw sklepików dworco-
wych. Małe dzieci najczęściej płaczą (5), a trochę większe nudzą (6) rodziców o jakieś zabawki z kio-
sku. Matki karmią (7) dzieci kanapkami i ciągle zwracają (8) im uwagę. Czasem ktoś bierze (9) gazetę i 
przegląda (10) tytuły i ilustracje. Wszyscy podróżni pilnują (11) swoich bagaży i boją się (12), że jakiś 
złodziej coś ukradnie (13). A kiedy ktoś usłyszy (14) zapowiedź swojego autobusu czy pociągu, biegnie 
(15) na stanowisko czy peron bez pożegnania.

Esercizio 15
Rispondere alle domande. 
Risposte possibili.
1. O której zaczynamy lekcje? O dziesiątej. – 2. Ile kosztuje bilet do kina? Bilet do kina kosztuje 7 
euro/20 złotych. – 3. Czym można jechać do Krakowa? Do Krakowa można jechać pociągiem. – 4. O 
czym mówił profesor na wykładzie? Profesor mówił o historii Polski/o współczesnych poetach. – 5. Z 
kim wracasz do domu? Wracam do domu z kolegami/z przyjacielem/ze współlokatorką. – 6. Co zwie-
dziłeś w czasie wycieczki? Zwiedziłem starą bazylikę, muzeum archeologiczne i galerię sztuki ludo-
wej. – 7. Komu pomagają lekarze? Lekarze pomagają pacjentom/chorym/ofiarom wypadków. – 8. Skąd 
wracają ludzie po południu? Z pracy. – 9. Co robią nauczyciele? Nauczyciele uczą. – 10. Jaka jest teraz 
pora roku? Teraz jest wiosna/lato/jesień/zima.

Esercizio 16
Inserire nelle frasi le congiunzioni sotto elencate.
1. Carlos chce się uczyć języka polskiego, więc szuka dobrego kursu polskiego. – 2. Kasia mieszka w 
Warszawie, a studiuje w Poznaniu. – 3. Patryk studiuje prawo, ponieważ chce być adwokatem. – 4. Mama 
lubi filmy kryminalne, a ojciec woli westerny. – 5. Kupię nowy płaszcz, jeśli będzie promocja w super-
markecie. – 6. Przeczytaj tę książkę, jeżeli będziesz mieć trochę czasu. – 7. Jest ładna pogoda, więc ludzie 
spacerują w parku i po ulicach. – 8. Muszę zapytać mamę, czy mogę pożyczyć jej czarną sukienkę na bal. 
– 9. Nie jesteśmy pewni, czy w kiosku można kupić baterie do radia. – 10. Kupiłem bilet pierwszej klasy, 
bo chcę siedzieć wygodnie w pociągu. 

Unità 28

Esercizio 1
Coniugare i verbi al modo imperativo.
1. brać (-ę, -esz): bierz, bierzmy, bierzcie – 2. czekać (-am, -asz): czekaj, czekajmy, czekajcie – 3. czytać 
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(-am, -asz): czytaj, czytajmy, czytajcie – 4. dzwonić (-ę, -isz): dzwoń, dzwońmy, dzwońcie – 5. grać (-am, 
-asz): graj, grajmy, grajcie. – 6. kłócić się (-ę, -isz): kłóć się, kłóćmy, się kłóćcie się – 7. kupować (-ę, -esz): 
kupuj kupujmy, kupujcie – 8. kupić (-ę, -isz): kup, kupmy, kupcie – 9. malować (-ę, -esz): maluj, malujmy, 
malujcie – 10. myć (-ę, -esz): myj, myjmy, myjcie – 11. obejrzeć (-ę, -ysz): obejrzyj, obejrzyjmy, obejrzyj-
cie – 12. odpocząć (-ę, -esz): odpocznij, odpocznijmy, odpocznijcie – 13. pić (-ę, -esz): pij, pijmy, pijcie 
– 14. podziękować (-ę, -esz): podziękuj, podziękujmy, podziękujcie – 15. pomagać (-am, -asz): pomagaj, 
pomagajmy, pomagajcie – 16. pomóc (-ę, -esz): pomóż, pomóżmy, pomóżcie – 17. posłuchać (-am, -asz): 
posłuchaj, posłuchajmy, posłuchajcie – 18. posprzątać (-am, -asz): posprzątaj posprzątajmy, posprzątajcie 
– 19. pożyczać (-am, -asz): pożyczaj, pożyczajmy, pożyczacie – 20. pożyczyć (-ę, -ysz): pożycz, pożyczmy, 
pożyczcie – 21. przeczytać (-am, -asz): przeczytaj, przeczytajmy, przeczytajcie – 22. przeprosić (-ę, -isz): 
przeproś, przeprośmy, przeproście – 23. ugotować (-ę, -esz): ugotuj, ugotujmy, ugotujcie – 24. wziąć (-ę, 
-esz): weź, weźmy, weźciecie – 25. wyłączyć (-ę, -ysz): wyłącz, wyłączmy, wyłączcie – 26. zamknąć (-ę, 
-esz): zamknij, zamknijmy, zamknijcie – 27. zaprosić (-ę, -isz): zaproś, zaprośmy, zaproście – 28. zjeść (-em, 
-esz): zjedz, zjedzmy, zjedzcie – 29. zreperować (-ę, -esz): zreperuj, zreperujmy, zreperujcie – 30. zwiedzać 
(-am, -asz): zwiedzaj, zwiedzajmy, zwiedzajcie 

Esercizio 2
Coniugare i verbi al modo imperativo come nell’esempio. 
1. Jesteś pielęgniarką. Nie wolno malować paznokci! Nie maluj paznokci!. – 2. Ten kredyt jest ryzy-
kowny. Nie należy pożyczać w tym banku. Nie pożyczaj w tym banku! – 3. Nie mam okularów, czy 
możesz przeczytać mi ten list? Przeczytaj mi ten list! – 4. Jest już 730. Musisz zjeść śniadanie! Zjedz 
śniadanie! – 5. Nie pomagaj jej! – 6. Nie mam biletu. Czy możesz kupić mi bilet? Kup mi bilet! –  
7. Nie smakuje mi sok z tej firmy. Czy możesz nie kupować go więcej? Nie kupuj go więcej! –  
8. Nie mam długopisu. Czy możesz mi pożyczyć długopis? Pożycz mi długopis! – 9. Boli mnie głowa. 
Czy możesz wyłączyć radio? Wyłącz radio! – 10. Czekam na ważny telefon. Czy możesz teraz nie 
dzwonić? Nie dzwoń teraz! 

Esercizio 3
Coniugare i verbi al modo imperativo come nell’esempio. 
1. To bardzo dobry film. Musisz go obejrzeć. Obejrzyj go! – 2. Babcia zrobiła ci piękny sweter na 
drutach. Musisz jej podziękować. Podziękuj jej! – 3. Boli cię ząb? Musisz wziąć proszek przeciwbó-
lowy. Weź proszek przeciwbólowy! – 4. Idziesz do kościoła? Nie wolno brać komórki! Nie bierz ko-
mórki! – 5. W tym pokoju jest brudno! Musisz go posprzątać! Posprzątaj go! – 6. Jest bardzo zimno. 
Nie wolno myć rano włosów! Nie myj rano włosów! – 7. Na ulicy jest głośno. Musisz zamknąć okno. 
Zamknij okno! – 8. To nudne muzeum. Nie musisz go teraz zwiedzać. Nie zwiedzaj go teraz! – 9. 
Chce ci się jeść? Sos już jest, musisz tylko ugotować ryż. Ugotuj ryż! – 10. Jaka to piękna muzyka! 
Musisz posłuchać! Posłuchaj! 

Esercizio 4
Scegliere il verbo appropriato tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi all’imperativo. 
1. Kładź się wcześnie spać! – 2. Śpij dużo! – 3. Nie baw się ogniem! – 4. Zadzwoń, kiedy będziesz na miej-
scu! – 5. Dzwoń do nas często! – 6. Kąp się codziennie! – 7. Bierz co rano swoje witaminy! – 8. Noś kape-
lusz na słońcu! – 9. Trzymaj się z daleka od alkoholu i papierosów! – 10. Nie wydaj wszystkich pieniędzy! 
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Esercizio 5
Completare le frasi con le parole jeżeli (jeśli) oppure czy. 
1. Nie pamiętam, czy mąż Karoliny ma imieniny w maju. – 2. Marcin pojedzie na narty, jeśli jego syn będzie 
zdrowy. – 3. Proszę mi powiedzieć, czy mają państwo ochotę na kawę. – 4. Nie wiem, czy dobrze wyglądam 
w tym kapeluszu. – 5. Pamiętaj, jeśli nie będziesz miły dla kolegów, oni nie będą mili dla ciebie. – 6. Jeśli 
znajdziesz na ulicy czyjś portfel, zanieś go na policję. – 7. Zastanów się, czy chcesz się tym dalej zajmować. – 
8. Daj mi znać, proszę – jeśli państwo Koziccy zrezygnują, to ja kupię ten dom. – 9. Daj mi znać, proszę, czy 
państwo Koziccy rezygnują, czy nie. – 10. Przypomnij mi o zebraniu, jeśli zapomnę. – 11. Jeśli nie wstanę 
do 8.00 – obudź mnie, proszę. – 12. Musisz zapytać, czy mają jeszcze wolne miejsca na kursie pływackim. 
– 13. Nie jestem pewna, czy dobrze zapisałam pańskie nazwisko. – 14. Nie pamiętam, czy wolisz róże czy 
tulipany? – 15. jeśli ojciec się nie zgodzi na psa, ucieknę z domu. – 16. Nie wiem, czy ojciec się zgodzi na 
trzymanie psa w domu. – 17. Musisz zdecydować, czy chcesz pracować w tym supermarkecie. – 18. Lekarz 
zapytał chorego, czy ma poprzednie badania. – 19. jeśli nie pójdziesz do dentysty, stracisz ząb i będziesz 
fatalnie wyglądać. – 20. Nie pamiętam, czy trzeba mieć czepek na basenie. 

Esercizio 6
Rispondere alle domande come nell’esempio. 
1. Do biura. Szedłem do biura. – 2. Do szkoły. Dzieci szły rano do szkoły. – 3. Do teatru. Szłyśmy do teatru. 
– 4. Do szpitala. Rodzice szli do szpitala. – 5. Do dyrektora. Pracownik szedł do dyrektora. – 6. Do domu. 
Szedłem do domu. – 7. Do autobusu. Szłam do autobusu. – 8. Do ogrodu. Szliśmy do ogrodu. – 9. Do kina. 
Szłam do kina. – 10. Do restauracji. Szedłem do restauracji. 

Esercizio 7
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi.
Dominik postanowił pojechać pociągiem ekspresowym do Gorzowa Wielkopolskiego (1). Poprzednie-
go dnia w kasie biletowej (2) nie kupił biletu ulgowego (3) tylko normalny, bo Dominik już nie jest 
studentem. Dominik znalazł wygodne miejsce (4) w przedziale (5). Bardzo się ucieszył, że przedział jest 
czysty i że siedzi obok sympatycznego Niemca (6). Dominik dowiedział się, że Kurt jest wielkim miło-
śnikiem (7) Niemiec i literatury niemieckiej (8). I tak się zaczęło, całą drogę rozmawiali o niemieckich 
książkach (9) i wspominali ciekawe miejsca (10) w Niemczech (11).

Esercizio 8
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
O czym myślisz, kochanie? – Wiesz, że ja zawsze myślę o naszym nowym domu. – A: O czym dziś 
napisał ten redaktor w naszej gazecie (1)? – B: O niczym nowym, o polityce finansowej (2), o skandalu 
partyjnym (3) i wizycie (4) w fabryce (5). – C: O czym marzy dzisiejsza młodzież? – D: To proste, o 
dobrej pracy (6), szybkich samochodach (7) i o światowej karierze (8). – A: O czym zawsze rozmawiają 
te dwie sąsiadki na parterze (9)? – B: Jak to, o czym? – o tym młodym sąsiedzie (10) z mieszkania 5, 
o nowej fryzurze (11) Alicji i o niedzielnym obiedzie (12) w rodzinie (13) Nowaków. – C: O kim chcą 
czytać czytelnicy kolorowych gazet? – D: Każdy ma ochotę przeczytać coś nowego o byłym prezyden-
cie (14) i o popularnych aktorach (15), zainteresuje ich też artykuł o najmłodszej córce (16) premiera i 
o samym premierze (17). Chociaż ludzie chcą czytać o politykach (18), na pewno nikt nie chce czytać o 
konflikcie (19) w parlamencie (20).
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Esercizio 9
Inserire nelle frasi i pronomi sotto elencati nella forma appropriata. 
A: Bardzo dobre zdjęcie. Ale nie znam tu chyba nikogo. O! nie, nie! Przecież widzę ciebie. Stoisz tu, 
w środku z kwiatami, tak? – B: Tak, to właśnie ja. A obok mnie (1) główny organizator sympozjum, 
pan Roman Bieliński. Za mną (2) stoi Ewa Dąbal z naszego liceum – może ją (3) pamiętasz? Ona jest 
weterynarzem. Przede mną (4) siedzą Eugenia i Renata, córki Ryszarda, mojego sąsiada. One (5) są 
studentkami biologii. Przy mnie (6), z prawej strony stoi bardzo interesujący młody ornitolog z Niemiec 
– koresponduje ze mną (7) przez internet. Tu ktoś patrzy na mnie (8), ale nie wiem, kto to. Dzięki mnie 
(9) to sympozjum będzie w telewizji. Oni beze mnie (10) nic nie potrafią zrobić! – A.: To fantastyczne! 
To ty. A obok ciebie (11) główny organizator sympozjum, pan Roman Bieliński. Za tobą (12) stoi Ewa 
Dąbal z naszego liceum – oczywiście, że ją (13) pamiętam! Ona jest weterynarzem. Przed tobą (14) 
siedzą Eugenia i Renata, córki Ryszarda, twojego sąsiada. One (15) są studentkami biologii. Przy tobie 
(16), z prawej strony stoi bardzo interesujący młody ornitolog z Niemiec – koresponduje z tobą (17) 
przez internet. Tu ktoś patrzy na ciebie (18), ale nie wiem, kto to. Dzięki tobie (19) to sympozjum będzie 
w telewizji. Oni bez ciebie (20) nic nie potrafią zrobić!

Esercizio 10
Completare le frasi con l’avverbio appropriato tra quelli sotto elencati.
1. Na autostradzie samochód może jechać szybko. – 2. Nic nie rozumiem, proszę mówić wyraźnie. –  
3. Ten bank pracuje długo, od 8.00-20.00 – 4. Darek mieszka wysoko, na dziesiątym piętrze. – 5. – Wró-
ciłeś do domu o 2.30 w nocy?!!! Wróciłeś późno. – 6. Ela śpiewa ładnie, wszystkim się podoba jej śpiew. 
– 7. Napisałem test źle, muszę pisać jeszcze raz. – 8. Profesor Nowak? A ja nazywam się Ewa Dalecka. 
Miło mi poznać pana. – 9. Jestem na wycieczce w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam – Krzysiek. –  
10. To radio gra za głośno, nie mogę się skoncentrować!

Esercizio 11
Trasformare al condizionale le frasi date all’indicativo.
1. Gdybym nie był bardzo głodny, nie zamówiłbym pizzy przez telefon. – 2. Gdybyś zapisała termin spo-
tkania w notesie, nie zapomniałabyś o nim. – 3. Gdyby w sklepie nie było przeceny, nie kupiłbym/kupi-
łabym tanio ładnego swetra. – 4. Gdybyś nie oszczędzał pieniędzy w banku, nie kupiłbyś nowych mebli. 
– 5. gdyby parlament nie pracował długo, nowa ustawa nie byłaby dobra. – 6. Gdyby dzisiaj w kinie był 
dobry film, poszedłbym/poszłabym do kina. – 7. Gdyby Paweł po treningu nie był zmęczony i spocony, nie 
wziąłby prysznica. – 8. Gdyby Teresa nie chciała wiedzieć, o której jest pociąg do Torunia, nie szukałaby 
rozkładu w internecie. – 9. Gdybyś nie pytał/pytała o drogę do hotelu, nie wiedziałbyś/wiedziałabyś, jak 
tam iść. – 10. Gdybyś nie uważał/uważała na ulicy, wpadłbyś/wpadłabyś pod samochód. 

Unità 29

Esercizio 1
Unire le colonne.
1f – 2a – 3j – 4b – 5c – 6k – 7d – 8h – 9e – 10g
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Esercizio 2
Completare le frasi con le parole sotto elencate allo strumentale.
1. Dobrze wychowany młody człowiek przepuścił przodem sekretarkę i przytrzymał drzwi. – 2. Po deszczu 
pojawiły się na jezdni wielkie kałuże i uważny motocyklista objeżdżał je bokiem. – 3. Jeden z zawodników 
podał piłkę do kolegi górą, nad głowami innych zawodników. – 4. Nie byłam pewna, czy jest ktoś w poko-
ju, ale dołem, pod drzwiami wydobywała się smuga światła. – 5. Winda była zepsuta i mieszkańcy musieli 
wchodzić na górę schodami. – 6. Znana jest z historii Powstania Warszawskiego przeprawa partyzantów 
kanałami, pod ulicami. – 7. Żeby nie stać w korku, rzymscy motocykliści czasem jeżdżą chodnikiem, między 
pieszymi. – 8. W czasie procesji ludzie szli całą jezdnią ; policjanci zatrzymali samochody. – 9. Tenisista za 
lekko odbił piłkę, która upadła na ziemię i potoczyła się brzegiem kortu w trawę. – 10. Kierowcy, którzy cenią 
wygodę, wolą jeździć autostradą, choć trzeba za to płacić. 

Esercizio 3
Rispondere alle domande come nell’esempio.
1. Nie, nie było wczoraj dobrego filmu. – 2. Nie, w gazecie nie było ogłoszenia. – 3. Nie, w tej książce 
nie było tego tekstu. – 4. Nie, nie było tu lekarki. – 5. Nie, nie było wczoraj pierwszej lekcji. – 6. Nie, nie 
było tam dobrego ciastka. – 7. Nie, nie było tu polskich studentów. – 8. Nie, nie było tam czerwonych 
pomidorów. – 9. Nie, nie było tam ciekawych książek. – 10. Nie, nie było tam wysokich drzew. 

Esercizio 4
Completare le frasi come nell’esempio.
1. Jestem dziś na treningu, świetnie się czuję. Inaczej niż ja, nie ma mnie dziś na treningu, jestem cho-
ry. – 2. Cześć, jaka u was pogoda? Jest śnieg? Nie, nie ma śniegu, pada deszcz, nie można jeździć na 
nartach. – 3. Gdzie jesteście? Szukam was wszędzie, nigdzie was nie ma! – 4. Gdzie są moje zimowe 
skarpetki? Nigdzie ich nie ma! – 5. Zobacz, proszę, czy jest lód w zamrażalniku. Nie, nie ma lodu, trze-
ba zrobić. – 6. Proszę pana, czy jest czas na odpoczynek? Nie, nie ma czasu na odpoczynek, musimy 
ruszać, bo zaraz zrobi się ciemno. – 7. Bombki chyba są w tej szafce na górze. Nie, nie ma ich tam, 
trzeba sprawdzić w piwnicy. – 8. Kto jest, a kogo nie ma na dzisiejszym zebraniu? Trzeba zrobić listę 
obecności. – 9. Czy nożyczki są w szufladzie? Nie, nie ma ich tu, nie wiem, co się z nimi stało. – 10. Jeśli 
jesteś już w domu, włącz kurczaka. Nie, nie ma mnie jeszcze w domu, stoję w korku. 

Esercizio 5
Completare il dialogo come nell’esempio.
– To straszne! – O, Boże, tu był złodziej! – Gdzie jest nasz telewizor? – Nie ma naszego telewizora! 
– Gdzie jest nasz obraz? – Nie ma naszego obrazu. (1) – Gdzie jest mój komputer? – Nie ma twojego 
komputera. (2) – Czy w szufladzie jest twoja biżuteria? – Nie ma mojej biżuterii. (3) – Gdzie jest nasz 
stary zegar? – Nie ma naszego starego zegara. (4) – Czy jest tam radio? – Nie ma radia. (5) – A gdzie są 
moje płyty kompaktowe z jazzem? – Nie ma twoich płyt kompaktowych. (6) – Czy w kuchni jest nasz 
ekspres do kawy? – Nie ma naszego ekspresu do kawy. (7) – A nasza nowa kuchenka mikrofalowa, czy 
jest tam? – Nie ma kuchenki mikrofalowej. (8) – Czy na podłodze w tamtym pokoju jest dywan? – Nie 
ma dywanu. (9) – Czy w encyklopedii są pieniądze? – Nie ma pieniędzy. (10) – Cóż, ale na szczęście 
jest nasze mieszkanie. – I telefon. Dzwonimy na policję. Jaki tam jest numer? – 997.
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Esercizio 6
Inserire nelle frasi la preposizione appropriata tra quelle sotto elencate.
1. Mój przyjaciel studiował u profesora Molnara na Węgrzech. – 2. Wczoraj dostałam kartkę od przy-
jaciół znad Bałtyku. – 3. Wyjmij w końcu ten grzebień spomiędzy dokumentów! – 4. Znam wszystkie 
słowniki na tej półce oprócz słownika chińskiego. – 5. Po telefonie karetka ruszyła szybko sprzed szpi-
tala do/po pacjenta. – 6. Podczas oglądania filmu wypiliśmy 2 litry kawy bez cukru. – 7. Robotnicy pro-
testowali przeciw polityce rządu. – 8. Radio grało za ścianą, zza ściany słyszeliśmy piosenkę o miłości. 
– 9. Do nowego domu kupiłem meble z drewna. – 10. Skandal! Przyszli na imieniny cioci bez prezentu!! 

Esercizio 7
Unire le colonne.
1g – 2i – 3j – 4c – 5b – 6d – 7a – 8k – 9e – 10h

Esercizio 8
Scegliere il verbo appropriato tra quelli sotto elencati e coniugarlo al presente.
Wojtek jest studentem historii sztuki i bardzo interesuje się (1) najnowszym plakatem polskim. Kiedy 
czyta (2) w jakiejś gazecie o wystawie plakatu nawet na drugim końcu Polski, pakuje (3) swój plecak, 
kupuje (4) bilet kolejowy albo autobusowy i jedzie (5) tam, żeby obejrzeć (6) plakaty, a czasem także 
porozmawiać (7) z ich autorem. Kiedy Wojtek był (8) młodszy, jego mama bardzo bała się (9) tych 
samodzielnych podróży do dalekich miast i niechętnie pozwalała (10) Wojtkowi na te wyjazdy. Wojtek 
długo prosił (11) o pozwolenie na wyjazd, obiecywał (12) telefony i kartki, w końcu wkładał (13) do ple-
caka dodatkowy gruby sweter. Marzenie Wojtka to po studiach praca w Muzeum Plakatu w Wilanowie. 
Ale to dopiero za kilka lat. Może wtedy Wojtek napisze (14) historię plakatu polskiego? – Powodzenia!!!

Esercizio 9
Coniugare i verbi all’imperativo come nell’esempio. 
1. Sprawdźcie w książce telefonicznej. – 2. Zamknijmy drzwi. – 3. Zatańczmy razem. – 4. Słuchaj go. 
– 5. Policz je! – 6. Umyj w końcu ręce! – 7. Skazuj bilet za bagaż. – 8. Nic już nie mów! – 9. Skończ 
czytać ten artykuł. – 10. Nie pierz jej w pralce! 

Esercizio 10
Coniugare i verbi all’imperativo come nell’esempio. 
1. Weź paszport! – 2. Nie bierz tego lekarstwa! – 3. Uważaj i jedź wolno! – 4. Pisz trochę ładniej! – 5. Naj-
pierw napisz ćwiczenie. – 6. Bardzo Zrób mi herbatę, proszę. – 7. Pożycz mi żelazko na godzinę! – 8. Nie bój 
się o mnie! – 9. Upierz te rękawiczki! – 10. Pomóż mi, proszę. 

Unità 30

Esercizio 1
Declinare i sostantivi tra parentesi.
1. (W szpitalu pracują) lekarze, chirurdzy, ortopedzi. – 2. (W sądzie znajdują się) prokuratorzy, policjan-
ci, adwokaci, złodzieje. – 3. (Znane piosenki śpiewają) piosenkarze, artyści, liderzy grup rockowych. 
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– 4. (Sportem zajmują się) trenerzy, zawodnicy, masażyści, komentatorzy. – 5. (Na uczelni pracują) 
profesorowie, docenci, asystenci, doktorzy. – 6. (Udział w dyskusji biorą) redaktorzy, specjaliści, dzien-
nikarze. – 7. (Do Anny dzwonią) koledzy, przyjaciele, franciszkanie, szefowie. – 8. (Płyty kompaktowe 
kupują) melomani, fani, miłośnicy, kolekcjonerzy. – 9. (W orkiestrze grają) muzycy, skrzypkowie, trę-
bacze, basiści. – 10. (Ćwiczenie gramatyczne robią) Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Włosi. 

Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. Na koncercie grali młodzi muzycy. – 2. Mili policjanci stali z radarem na drodze. – 3. W nowym 
filmie grają świetni aktorzy. – 4. Do klubu przyszli smutni Francuzi. – 5. Przed świętami pracowici listo-
nosze mają dużo pracy. – 6. Przed katedrą stoją polscy turyści. – 7. Starzy Rosjanie spacerują w parku. 
– 8. Po meczu dziennikarze sportowi dyskutowali z trenerem. – 9. Starzy przyjaciele lubią spotykać się 
w sobotę. – 10. W tej szkole pracują hiszpańscy lektorzy. 

Esercizio 3
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia al singolare. 
1. Niech pan/pani zabierze dokumenty, mam już wszystkie dane. – 2. Niech pan/pani nie odpowiada na 
głupie maile. – 3. Niech pan/pani regularnie chodzi na zajęcia i uczy się słówek. – 4. Niech pan/pani 
nie parkuje przy schodkach. – 5. Niech pan/pani zamknie okno, bo jest przeciąg. – 6. Niech pan/pani 
weźmie ze sobą sweter na wycieczkę, może być zimno. – 7. Niech pan/pani poczeka na wynik badania 
na korytarzu. – 8. Niech pan/pani podpisze w prawym rogu na dole. – 9. Niech pan/pani skopiuje pięć 
razy letni rozkład jazdy. – 10. Niech pan/pani nie podlewa kwiatów w ciągu dnia. 

Esercizio 4
Trasformare le frasi usando la forma di cortesia al plurale. 
1. Niech panowie/panie/państwo zabiorą dokumenty, mam już wszystkie dane. – 2. Niech panowie/
panie/państwo nie odpowiadają na głupie maile. – 3. Niech panowie/panie/państwo regularnie chodzą 
na zajęcia i uczą się słówek. – 4. Niech panowie/panie/państwo nie parkują przy schodkach. – 5. Niech 
panowie/panie/państwo zamkną okno, bo jest przeciąg. – 6. Niech panowie/panie/państwo wezmą ze 
sobą sweter na wycieczkę, może być zimno. – 7. Niech panowie/panie/państwo poczekają na wynik 
badania na korytarzu. – 8. Niech panowie/panie/państwo podpiszą w prawym rogu na dole. – 9. Niech 
panowie/panie/państwo skopiują pięć razy letni rozkład jazdy. – 10. Niech panowie/panie/państwo nie 
podlewają kwiatów w ciągu dnia. 

Esercizio 5
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi usando la forma di cortesia. 
1. Niech pan wybierze język. – 2. Niech pan wpisze nazwę stacji. – 3. Niech pan poda godzinę odjazdu. – 
4. Niech pan zaznaczy najlepszy pociąg. – 5. Niech pan upewni się, że zgadza się data i godzina. – 6. Niech 
pan doda następne bilety, jeśli nie jedzie pan sam. – 7. Niech pan potwierdzi wybór pociągu. – 8. Niech pan 
włoży banknoty do automatu. – 9. Niech pan zabierze bilet i resztę. – 10. Niech pan odejdzie od automatu. 

Esercizio 6
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Hanka i Andrzej nie lubią horrorów i nigdy nie chodzą do kina na horrory, jednak w ostatni weekend za 
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namową kolegów (1) Hanki z pracy (2) wybrali się do kina na nowy film. Już czołówka filmu (3) była 
przerażająca, ciemna, litery miały kolor krwi (4), muzyka dudniła w uszach. Hanka szepnęła do ucha (5) An-
drzejowi, że zaczyna się bać. Andrzej chciał jakoś dodać odwagi (6) Hance, poszukał po ciemku jej rąk (7) i 
mocno je ścisnął. Ale to niewiele pomogło, podobnie jak zamykanie oczu (8) i obgryzanie paznokci (9), bo w 
czasie tego seansu (10) Hanka musiała słuchać okropnych krzyków (11), wycia (12) wiatru (13), skrzypienia 
(14) drzwi (15) i trzeszczenia (16) podłogi (17) i mebli (18). Sama nie wie, czego (19) się bała, ale bała się 
okropnie. Ze strachu (20) nie mogła się ruszyć. Nagle tuż obok Hanki (21) ktoś otworzył butelkę z napojem 
gazowanym, syk gazu (22) w ciemnościach po prostu ją sparaliżował. Andrzej nie czekał na dalszy rozwój 
wypadków (23), szepnął kilka słów (24) do kolegi (25), wstał, wziął Hankę za rękę i wyszedł z rzędu (26). 
Nie obeszło się bez komentarzy (27) widzów (28), którzy przez chwilkę nie widzieli strasznych potworów 
(29) na ekranie. Ale i Hanka i Andrzej mieli dość tego (30). Kiedy wrócili do ciepłego, jasnego domu (31), 
Andrzej zrobił dużo mocnej herbaty (32), a do kubka (33) Hanki dolał rumu (34). Hanka zdziwiła się, kiedy 
spróbowała takiej herbaty (35), ale wypiła szybko. Potem razem przygotowali kolację, mieli w domu wszyst-
ko oprócz sardynek (36), ale nie mieli ochoty (37) wychodzić do sklepu (38), więc otworzyli puszkę śledzi 
(39) w pomidorach. Cieszyli się, że są razem w domu, że nic im nie grozi i że zawsze można wyjść nawet z 
najgorszego filmu (40). Na drugi dzień Hanka dowiedziała się od kolegów (41), że wychodzenie ludzi (42) w 
czasie tego seansu (43) nie miało końca (44). Ten film nie zyskał sobie miłośników (45).

Esercizio 7
Declinare i pronomi tra parentesi. 
1. Muszę koniecznie porozmawiać z tobą o nas. – 2. Twoja przyjaciółka ma na imię Beata. Czy często dzwo-
nisz do niej? – 3. Lubię Grześka i Gabrysię, chcę zaprosić ich na imieniny. – 4. To Robert, nie pamiętasz go? 
– Nie, jego zupełnie nie pamiętam. – 5. W kinie siedział przed tobą bardzo wysoki facet, widziałeś coś? –  
6. Dyrektor jest w tej chwili zajęty, proszę nie wchodzić do niego teraz. – 7. Pan Kazio jest po operacji i po-
trzebuje pomocy; jak my możemy mu pomóc. – 8. To portier, widzę go z okna. Zawsze gdy na niego patrzę, 
on pali. – 9. Teraz ja mówię, proszę mnie słuchać i na mnie patrzeć. – 10. Ciebie skądś znam. Może spotkałem 
cię w klubie? Płacę za ciebie – 11. Bardzo się cieszę, bo na święta przyjedzie do mnie Darek. – 12. Kiedy 
spotkam ich, muszę im podziękować za kwiaty. – 13. – Kochasz mnie? – Tak, bardzo cię kocham. – 14. Ten 
projekt jest beznadziejny, wszyscy w biurze przeciw niemu protestują. – 15. Ktoś tu zostawił papierki po cu-
kierkach i inne brudy; muszę po nim sprzątnąć. – 16. Nikt w rodzinie nie pamięta świąt bez was! – 17. Ojej, 
jeszcze muszę się uczesać, czy możecie poczekać na mnie. – 18. Zawsze czekamy na ciebie, masz szczęście, 
że tak bardzo cię lubimy. – 19. Dziecko jest chore, matka zostawia je w szpitalu i pyta pielęgniarkę o nie – 
20. Nie lubię, kiedy fryzjer zajmuje się mną bardzo długo. – 21. Rodzice czekają na twój telefon, musisz 
do nich zadzwonić jeszcze dziś. – 22. Ale ja przecież często z nimi rozmawiam, bardzo za nimi tęsknię. –  
23. Wiem, że chipsy są niezdrowe, ale czasem je kupuję. – 24. Bez ciebie jest nudno na rodzinnym obiedzie. 
– 25. Dziękuję ci, to miło, że zapłaciłeś za mnie w kinie. – 26. Dokąd idziesz z nim na sylwestra? A właści-
wie, co myślisz o nim? – 27. Powiecie mi, jak mogę się z wami spotkać, piszę artykuł o was. – 28. Wczoraj 
przyszedł do nas Heniek i powiedział nam o tym. – 29. Myślę o tobie często, i o nich też myślę od czasu do 
czasu. – 30. Kochani, zapraszamy was do nas, musicie zjeść z nami obiad.

Esercizio 8
Scrivere l’aggettivo al grado comparativo o superlativo, a seconda del senso della frase.
1. Na prezent dla narzeczonej Janusz wybrał bransoletkę najładniejszą i najdroższą z całej kolekcji. – 
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2. Karolina uważa, że muzea archeologiczne są najciekawsze ze wszystkich muzeów. – 3. Zadania z 
fizyki są bardziej skomplikowane niż zadania z matematyki. – 4. Jest już wiosna, dni są coraz dłuższe, 
a temperatury coraz wyższe. – 5. Jednym z najsłodszych deserów jest chałwa. – 6. Kolor granatowy 
jest ciemniejszy niż kolor niebieski. – 7. Najbardziej znanym ze wszystkich zabytków Poznania jest 
ratusz. – 8. Jedną z najbardziej archaicznych modlitw jest modlitwa „Ojcze nasz”. – 9. najbardziej 
archaicznych – 10. Często mam wrażenie, że podstawowe produkty spożywcze są coraz droższe.

Esercizio 9
Inserire nelle frasi l’aggettivo appropriato tra quelli sotto elencati al grado comparativo. 
1. Dzięki rozwojowi techniki ekrany w telefonach komórkowych są coraz większe. – 2. Brak higieny 
jest najczęstszą przyczyną wszystkich chorób infekcyjnych. – 3. Najwyższe temperatury zanotowano 
wczoraj na północy kraju, w Kołobrzegu i Łebie. – 4. Moim zdaniem obecny egzamin maturalny jest 
łatwiejszy niż był dawniej. – 5. Był już wieczór, a mąż z dziećmi nie wracali, Ewelina była coraz 
bardziej niespokojna. – 6. Dietetycy uważają, że dania bezmięsne są lżejsze niż dania z mięsem i 
polecają je na kolację. – 7. Od wrześniowego zrównania dnia z nocą dni są coraz krótsze a noce coraz 
dłuższe. – 8. Najszybszy zawodnik dobiegł do mety 2 sekundy przed innymi i dostał złoty puchar. – 9. 
Z wiekiem wchodzenie po schodach staje się coraz bardziej męczące. – 10. Babcia czasem wspomina 
studia, najszczęśliwszy okres w swoim życiu; uśmiecha się wtedy, a czasem w jej oczach pojawia się 
łza.

Esercizio 10
Coniugare al presente i verbi tra parentesi.
Park miejski
W każdym mieście znajduje się jakiś park, często nawet kilka. Mieszkańcy zwykle wiedzą (1), gdzie 
leży (2) najbliższy park, ale często nie mają (3) zielonego pojęcia, co się tam dzieje. A parki oferują 
(4) mieszkańcom miast chwilę oddechu, trochę spokoju, szum drzew i śpiew ptaków. W wielu parkach 
rosną (5) różne drzewa, obok wysokich topoli stoją (6) mocne dęby, obok jasnych brzóz rozkładają (7) 
gałęzie czerwone klony. Między drzewami biegną (8) alejki, po których spacerują (9) matki z wózkami 
i z małymi dziećmi. Czasem po tych alejkach przechodzą (10) szybko ludzie, którzy spieszą się (11) do 
pracy po drugiej stronie parku. Ale ci ludzie nie patrzą (12) na drzewa i kwiaty, ani nie słuchają (13) 
ptaków. W myślach już biorą (14) klucze do biur, wieszają (15) płaszcze, podpisują (16) listy obecno-
ści. Ale na wyjście do parku mają (17) czas starsi ludzie; to oni spacerują (18) tam dla zdrowia, to oni 
czytają (19) gazety na ławeczkach przy fontannie, oni też karmią (20) gołębie i łabędzie. To właśnie 
emeryci odpoczywają (21) w parkach po codziennych zajęciach. A w weekendy do parku przychodzą 
(22) też ludzie, którzy nie znajdują (23) na to czasu w zwykłe dni. Całe rodziny cieszą się (24) spoko-
jem i widokiem drzew i kwiatów; małe dzieci bawią się (25) na trawnikach i w piaskownicy, a trochę 
większe dzieci jeżdżą (26) na rowerach i rolkach (i trochę straszą (27) starsze osoby). Znajomi spotykają 
(28) znajomych, zatrzymują się (29) nawet na środku alejki, śmieją się (30). Na skrzyżowaniach alejek 
handlarze stawiają (31) budki z zabawkami, balonikami i słodyczami, a dzieci potem widzą (32) to i 
proszą (33) rodziców o to czy owo. Chociaż rodzice wiedzą (34), że wyrzucają (35) pieniądze w błoto, 
często sięgają (36) do kieszeni. Dzieci są (37) przez moment szczęśliwe. Wieczorami wchodzi (38) do 
parku dozorca i zamiata (39) liście, papierki, baloniki. A park śpi (40) do świtu.
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Esercizio 11
Completare il dialogo con le risposte all’imperativo. Prestare attenzione all’aspetto dei verbi.
1. Nie, nie zapraszaj nikogo pisemnie. – 2. Tak, kup plastikowe kubki. – 3. Tak, koniecznie zamknij psa 
w domu. – 4. Nie, nie rób tortu, szkoda pracy. – 5. Tak, ugotuj bigos, ludzie lubią bigos. – 6. Tak, otwórz 
słoik z papryką, to wyjątkowy smakołyk. – 7. Nie, nie pierz serwetek. – 8. Tak, rozmawiaj ze wszyst-
kimi, tak robią dobre panie domu. – 9. Nie, nie pisz do niego. – 10. Nie, nie zakładaj białego swetra. 

Esercizio 12
Inserire nelle frasi i verbi znać, umieć, wiedzieć nella forma giusta. 
1. Maciek chodzi na kurs pływania, po roku umie już pływać żabką i na plecach, ale nie umie pływać 
delfinem. – 2. Nikt w grupie nie wie, kiedy jest test. – 3. Ryszard jest nauczycielem historii, bardzo dobrze 
zna historię, bo od lat się nią interesuje. – 4. Czy (ty) znasz artystkę, która śpiewa piosenkę „Jak na dłoni”? 
– 5. Lubię Joannę Chmielewską, znam wszystkie książki tej autorki. – 6. Wszyscy już (my) znamy nową 
piosenkę Kazika, bo bez przerwy leci w radiu. – 7. Czy (wy) wiecie, ile kosztuje bilet do Olsztyna? – 8. 
Przemek lubi śpiewać i nieźle śpiewa, ale nie umie śpiewać i grać na gitarze jednocześnie. – 9. Sekretarka 
wie, z kim chce rozmawiać dyrektor. – 10. Czy wiesz, że nasza drużyna gra jutro w Szczecinie.

Esercizio 13
Unire le colonne. 
1g – 2k – 3h – 4b – 5j – 6c – 7e – 8a – 9f – 10i

Unità 31

Esercizio 1
Completare le frasi con i pronomi personali, usando quando richiesto il pronome riflessivo.
1. To ty? Wydaje mi się, że widzę się na tym zdjęciu. A ty widzisz się tu? – 2. Dzięki za zaproszenie, ale źle 
się czuję i najlepiej zrobię, jeśli wrócę do siebie. – 3. Zrobić sobą herbaty? Chętnie się napiję, ale tylko, jeśli 
będziesz robić sobą. – 4. Stara prawda mówi, że najpierw trzeba poznać samego sobie. – 5. Nie uwierzysz, 
coś pomyliłam i zamiast do sobie, wysłałam ten mail do siebie! – 6. Potrzebuję pomocy przy przeprowadz-
ce. Czy mogę jutro na ciebie liczyć? Stary, jutro mam egzamin; niestety, nie możesz na mnie liczyć, licz na 
mnie, siebie. – 7. Kto się tam zajmuje tobą na praktykach? Nikt, sam się sobą zajmuję. – 8. Tu są drobiazgi, 
które przywiozłem z podróży. Jak widzisz, często myślałem o tobie. Dziękuję, to wszystko jest piękne! Ale 
czy pomyślałeś i o sobie? – 9. Nienawidzę cię! Przepraszam, sam się (siebie) nienawidzę za wczoraj. –  
10. Kupić ci gazetę? Idę do kiosku. Dziękuję, już zdążyłam ją sobie kupić. – 11. Choć jesteś nowy, masz 
odpowiedzialne stanowisko i pod sobą dziesięć osób. – 12. Miło tu u ciebie/was, ale pora wracać. Nigdzie tak 
dobrze się nie czuję, jak u siebie. – 13. Jeśli każdy z państwa ma przed sobą test, możemy zaczynać egzamin. 
– 14. To straszny egocentryk, jest zakochany w sobie, nikogo poza sobą nie widzi. – 15. Podobam ci się w tej 
fryzurze? Tak, jest niezwykle twarzowa. Jestem pewny, że sama ci sobie się w niej podobasz. – 16. Ciężko 
pracować, kiedy się ma nad sobą niekompetentnego gbura. – 17. Dlaczego się dziwisz, że wszyscy patrzą 
na ciebie? Sama spójrz na siebie! – 18. Muszę gdzieś wyjechać na weekend i odpocząć; mam za sobą ciężki 
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tydzień. – 19. Nie mogę dłużej trzymać tego w tajemnicy – muszę w końcu to wyrzucić z siebie. – 20. Nie 
lubię fotografować się na tle zabytków. 

Esercizio 2
Completare le frasi con il pronome riflessivo nella forma appropriata.
1. W tej rodzinie wszyscy bardzo się kochają i pomagają sobie we wszystkim. – 2. Widać, że obie strony 
mają do siebie żal. A o co? – 3. Oni nawzajem udają przed sobą bohaterów, ale naprawdę bardzo się boją. – 
4. Jak tylko skończyła się rozprawa, panowie podali sobie ręce i pożegnali się. – 5. Architekci w tym biurze 
projektów nigdy nie pozwalają sobie na niską jakość. – 6. To przykładna para, wszystko robią razem, nie 
potrafią bez siebie żyć. – 7. I Mirek i Ania mają wybuchowe charaktery – ciągle krzyczą na siebie, a nawet  
siebie biją. – 8. Nie wiem, jakim cudem oni wytrzymują ze sobą już od 15 lat! – 9. Hania i Krysia mieszkały 
razem na stancji i często pożyczały sobie ubrania. – 10. Jeszcze teraz często odwiedzają się, wspominają się/
siebie z dawnych lat. 

Esercizio 3
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato. 
1. Życzę wam, żebyście byli zdrowi. – 2. Życzymy ci, żebyś był szczęśliwy. – 3. Życzę ci, żebyś znalazł/
znalazła szczęście w życiu. – 4. Życzymy wam, żebyście się dobrze bawili/bawiły. – 5. Życzę ci, żebyś 
wypoczął/wypoczęła i zebrał/zebrała siły do pracy w drugim semestrze. – 6. Życzę ci, żebyś opalił/opaliła 
się pięknie i odpoczął/odpoczęła nad morzem. – 7. Życzę wam, żebyście spotkali/spotkały na wycieczce 
same miłe osoby. – 8. Życzymy wam, żebyście zamieszkali/zamieszkały w tym roku w swoim nowym 
domu. – 9. Życzę ci, żebyś osiągnął/osiągnęła jak najlepsze rezultaty. – 10. Życzę ci, żebyś wyzdrowiał/
wyzdrowiała jak najszybciej. 

Esercizio 4
Coniugare al futuro i verbi tra parentesi.
1. Rzucę palenie. – 2. Zmienię wodę po goleniu. – 3. Napiszę dla ciebie wiersz. – 4. Powieszę w łazience 
lustro. – 5. Zgolę wąsy. – 6. Wyrzucę ten stary fotel. – 7. Pomaluję mieszkanie na biało. – 8. Przeczytam 
„Starą baśń”. – 9. Zacznę uprawiać karate. – 10. Nauczę się polskiego. 

Esercizio 5
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato.
1. Moja ukochana chce, żebym rzucił palenie. – 2. Kochany, proszę cię, żebyś zmienił wodę po goleniu. 
– 3. Kochany, proszę cię, żebyś napisał dla mnie wiersz. – 4. Moja ukochana chce, żebym powiesił w ła-
zience lustro. – 5. Moja ukochana chce, żebym zgolił wąsy. – 6. Kochany, proszę cię, żebyś wyrzucił ten 
stary fotel. – 7. Moja ukochana chce, żebym pomalował mieszkanie na biało. – 8. Kochany, proszę cię, 
żebyś przeczytał „Starą baśń”. – 9. Moja ukochana chce, żebym zaczął uprawiać karate. – 10. Kochany, 
proszę cię, żebyś nauczył się polskiego. 

Esercizio 6
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato. 
1. Mama prosi syna, żeby wyłączył radio, bo rozmawia przez telefon. – 2. Kolega prosi nas, żebyśmy 
pożyczyli/pożyczyły mu książkę. – 3. Pasażerka prosi taksówkarza, żeby zatrzymał się przed domem z 
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tarasem. – 4. Sąsiadka prosi mnie, żebym jej kupił/kupiła aspirynę w aptece. – 5. Nauczyciel prosi was, 
żebyście poczekali/poczekały spokojnie, bo musi pójść po klucz. – 6. Ja proszę ciebie, żebyś mi po-
wiedział, co to jest. – 7. Ja proszę ciebie, żebyś zaśpiewała to jeszcze raz. – 8. Ludzie krzyczą do mnie, 
żebym tu nie parkował/parkowała, bo tu są schody. – 9. Ja proszę ludzi, żeby nie krzyczeli, bo za chwilę 
odjadę. – 10. Marek prosi żonę, żeby coś ugotowała albo zamówiła pizzę. 

Esercizio 7
Unire le colonne, scrivendo le frasi ottenute.
1f – 2j – 3i – 4k – 5h – 6e – 7b – 8c – 9g – 10a

Esercizio 8
Completare le frasi al passato con le espressioni dell’esercizio precedente.
1. To były najbardziej deszczowe wakacje, jakie pamiętam, padało cały czas. – 2. Dzieci bały się, nie chciały 
nam zejść z kolan, a w czasie burzy słyszały jak grzmiało – 3. Przed zainstalowaniem automatu, bileterka na 
wieży widokowej bardzo marzła, bo tam zawsze wiało. – 4. Musieliśmy zatrzymać się na pół godziny, wszę-
dzie było mnóstwo wody i nic nie było widać, strasznie lało. – 5. Goście nie ruszyli się od stolików, kelnerzy 
rozłożyli parasole i wystarczyło, bo tylko trochę kropiło– 6. Turyści zawrócili z drogi, uznali, że trzeba wra-
cać, bo bo się ściemniało – 7. Sąsiadka zdjęła pranie z balkonu, bała się, że może spaść, bo bo bardzo wiało. 
– 8. Marek pierwszy raz pojechał na grzyby, martwił się, że w lesie rano nic nie zobaczy, ale na szczęście już 
o 5 rano było widno. – 9. Nauczycielki zaprowadziły dzieci do przedszkola, pogoda się popsuła, chmurzyło 
się. – 10. Chociaż nie było prądu, co chwilę widzieliśmy wyraźnie cały pokój, tak się błyskało.

Esercizio 9
Scrivere le frasi usando il futuro composto. 
1. Dziś sekretarka będzie pisać listy do ministra. – 2. Tomek, czy będziesz dziś grać w tenisa z Maćkiem? 
– 3. Ludzie będą leżeć latem na plażach. – 4. Wieczorem będę rozmawiać z elektrykiem. – 5. Nie wiem, 
czy dziecko będzie jeść jabłka z ogrodu. – 6. Zosiu, czy ty i twój partner będziecie tańczyć w tym turnie-
ju? – 7. Jutro księgowy będzie liczyć pracowników w firmie. – 8. Marek pierwszy raz pojechał na grzyby, 
martwił się, że w lesie rano nic nie zobaczy, ale na szczęście już o 5 rano było widno. – 9. Nauczycielki 
zaprowadziły dzieci do przedszkola, pogoda się popsuła, chmurzyło się. – 10. Chociaż nie było prądu, co 
chwilę widzieliśmy wyraźnie cały pokój, tak się błyskało.

Esercizio 10
Trasformare le due frasi all’indicativo in una al condizionale. 
1. Gdybyś powiedział mi, że się spóźnisz, nie czekałabym niecierpliwie w oknie. – 2. Gdyby nie ochło-
dziło się znacznie po deszczu, nie musiałbyś/musiałabyś wziąć ze sobą swetra. – 3. Gdybym lubił/lubiła 
Bogusława Lindę, poszedłbym/poszłabym na jego nowy film. – 4. Gdyby on był subtelny, nigdy nie wcho-
dziłby mi z butami do duszy. – 5. Gdyby w naszym mieście był basen, uprawiałbym/uprawiałabym pływa-
nie. – 6. Gdybym przemyślał decyzję o wynajęciu mieszkania studentom, nie musiałbym ponosić konse-
kwencji i robić remontu. – 7. Gdyby ten dżem zepsuł się w lodówce, musiałbyś/musiałabyś go wyrzucić. 
– 8. To nasza wina. Gdybyśmy uważali/uważały przy podpisywaniu umowy, ten nieuczciwy pracodawca 
nie mógłby nam teraz grać na nosie. – 9. Gdybyś nie przyswoił sobie zasad udzielania pierwszej pomocy, 
nie mógłbyś uratować nikomu życia na ulicy. – 10. Gdybyście podlali kwiatki na balkonie, nie uschłyby. 
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Unità 32

Esercizio 1
Declinare il sostantivo przyjaciel al plurale. 
1. Dawno nie rozmawiał, nie spotykał się z przyjaciółmi. – 2. Wstyd się przyznać, ale trochę zapomniał 
o przyjaciołach. – 3. A przecież bardzo lubił przyjaciół w czasach licealnych. – 4. To dzięki przyjaciołom 
odnalazł się w nowej szkole. – 5. Mógł zawsze na przyjaciół liczyć, w szkole i poza nią. – 6. I nigdy nie 
zawiódł się na przyjaciołach to pamięta doskonale. – 7. Czy przyjaciele zawsze mogli na niego liczyć? 
Miał nadzieję, że tak. – 8. Dlaczego po skończeniu liceum nie spotykał się z przyjaciółmi, to nie było jasne. 
– 9. Prawda, że jego dziewczyna miała różne zarzuty przeciwko jego .przyjaciołom. – 10. Najwyższa pora 
odezwać się do przyjaciół i się z nimi spotkać. 

Esercizio 2
Declinare i sostantivi tra parentesi. 
1. Przechodnie przyglądali się dyskretnie tym mężczyznom – 2. Nagle jedno z bawiących się dzieci 
odeszło od grupy. – 3. Podbiegło do jednego z mężczyzn i krzyknęło: tato! – 4. Obaj mężczyźni 
byli zaskoczeni, ale nazwany tatą – bardziej. – 5. Kiedy rozmawiał o interesach, nie myślał o dzie-
ciach, które bawią się w parku. – 6. Dziecko zostało krótką chwilę z mężczyznami i zapytało ich, 
co robią. – 7. Dziecko zostało krótką chwilę z mężczyznami i zapytało ich, co robią. – 8. Potem 
grzecznie wróciło do zabawy z dziećmi, z którymi przyszło do parku. – 9. Z daleka pomachało tacie 
i drugiemu mężczyźnie na pożegnanie. – 10. Po chwili nauczycielka zawołała dzieci i wróciła z 
nimi do przedszkola. 

Esercizio 3
Declinare i sostantivi tra parentesi. 
1. Na koncert znanego zespołu przyszło bardzo dużo ludzi. – 2. Powiedz bratu, że wrócisz później, nie 
będzie się niepokoić. – 3. Matka rozmawiała z ojcem o przyszłości dzieci. – 4. Dzisiaj ojcowie mają 
mało czasu na kontakt z dziećmi, rzadko się widują. – 5. Kiedy Franek był mały, często bawił się z 
braćmi w policjantów i złodziei. – 6. Agent ubezpieczeniowy pracuje między ludźmi, często się z mini 
spotyka. – 7. Na święta do Marysi przyjechała siostra z Krakowa i bracia z Bydgoszczy. – 8. Marysia 
czuje się szczęśliwa, że może zawsze polegać na braciach. – 9. Pewna maksyma filozoficzna mówi, że 
człowiek człowiekowi wilkiem. – 10. Parlament proponuje urlop wychowawczy dla ojców. 

Esercizio 4
Declinare i sostantivi tra parentesi. 
1. Akrobata chodził na rękach i wzbudzał podziw widzów. – 2. Marlena nie wierzyła własnym oczom, to był 
niecodzienny widok! – 3. Po spacerze wszyscy umyliśmy ręce i zjedliśmy podwieczorek. – 4. W ZOO dzieci 
patrzyły jak słoń poruszał uszami w przód i w tył. – 5. Okulista zapisał pacjentowi nowe krople do oczu. – 
6. Pasażerka zasnęła, a czytana książka wypadła jej z rąk. – 7. Walizka była ciężka, Hania trzymała ją 
obiema rękami. – 8. Modna fryzura w tym sezonie to krótkie włosy nad uszami. – 9. Krystynę martwiły 
cienie pod oczami i szukała skutecznych kosmetyków. – 10. Kiedy Bartek wskoczył do basenu, nalało mu 
się wody do uszu. 
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Esercizio 5
Declinare i sostantivi rok, dzień, tydzień. 
Rok 1. Irena i Jan posadzili 2 lata temu kilka krzaków róż koło domu, już kwitną. – 2. Darek studiował 
medycynę przez 3 lata, a potem zmienił kierunek. – 3. Absolwenci liceum spotkali się po wielu latach, 
żeby wspominać dawne wydarzenia. – 4. Ile lat ma Uniwersytet Łódzki (powstał w 1945)? A Jagiel-
loński (powstał 1364)? – Dzień 5. Lekarze dzień po dniu obserwowali stan zdrowia pacjenta. – 6. Dla 
prawdziwych sportowców nie ma dni bez treningu. – 7. Już za kilka tygodnia pojedziemy nad morze i w 
końcu odpoczniemy. – Tydzień 8. Mam nadzieję, że spotkamy się pod koniec tygodnia, dzisiaj nie mam 
czasu. – 9. Sesja egzaminacyjna trwa kilka tygodni, to duży wysiłek. – 10. Po tygodniu uczestnicy kursu 
znali już wszystkie puby w mieście. 

Esercizio 6
Inserire nelle frasi il pronome appropriato tra quelli sotto elencati nella forma corretta. 
1. Na czas remontu wystawiliśmy z domu wszystkie meble, żeby nic nie przeszkadzało. – 2. Byliśmy na 
wycieczce i cały dzień nie było nas w domu. – 3. Dyrektor podjął decyzję, kiedy wysłuchał wszystkich 
argumentów. – 4. To jest popularna muzyka, którą wszyscy znają, nawet jeśli jej nie lubią. – 5. Pracuję 
daleko i każdego dnia jadę autobusem do pracy 50 min. – 6. Zaczęła się zima, spadł śnieg i całe miasto 
było białe. – 7. każdy dorosły mieszkaniec Polski posiada dowód osobisty. – 8. Grzesiek zajrzał do ka-
lendarza i okazało się, że nie ma tego dnia nic do zrobienia. – 9. Kiedy Leszek był smutny, nie chciał z 
nikim rozmawiać. – 10. Kiedy publiczność wysłuchała całego koncertu, zaczęła bić brawo. 

Esercizio 7
Scrivere i diminutivi.
-ek: dom; domek kot; kotek chleb; chlebek numer; numerek ogród; ogródek ptak; ptaszek 
-ik: hotel; hotelik sklep; sklepik balon; balonik szal; szalik bufet; bufecik stół; stolik samochód; samochodzik
-yk: plac; placyk koc; kocyk piec; piecyk kosz; koszyk teatr; teatrzyk chłopiec; chłopczyk 
-ka: lampa; lampka gazeta; gazetka mysz; myszka tablica tabliczka muzyka; muzyczka noc; nocka; 
ulica; uliczka dziewczyna; dziewczynka łódź; łódka torba; torebka karta; kartka pieśń; piosenka 
cebula; cebulka bułka; bułeczka ręka; rączka córka; córeczka droga; dróżka 
-ko: pióro; piórko biurko; biureczko ucho; uszko mieszkanie; mieszkanko słowo; słówko oko; oczko 
krzesło; krzesełko zdrowie; zdrówko zwierzę; zwierzątko okno; okienko jabłko; jabłuszko; kurczę; kur-
czątko mleko; mleczko miasto; miasteczko cielę; cielątko 
przymiotniki: mały; malutki, maleńki nowy; nowiutki, nowiuteńki, stary; xxx, stareńki, młody; młodziutki, 
xxx tani; taniutki, xxx, wąski; wąziutki, wąziuteńki wolny; wolniutki, xxx czysty; czyściutki, czyściuteńki 
różowy; różowiutki, różowiuteńki zielony; zieloniutki, zieloniuteńki słodki; słodziutki, słodziuteńki 

Esercizio 8
Cercare i diminutivi e inserirli nella frase come nell’esempio.
1. Ela bawi się malutkim samochodzikiem. – 2. Na tej etykiecie widzę okrąglutkie literki. – 3. Podzi-
wiam te wąziutkie uliczki. – 4. Sadzimy przy domu młodziutkie drzewka. – 5. Matka daje dziecku 
buteleczkę ze słodkim soczkiem. – 6. Wiosną zachwycamy się zieloniutką trawką. – 7. Śpiewak owija 
szyję cieplutkim szaliczkiem. – 8. Z ogrodzie już mamy młodziutką sałatkę. – 9. Wszyscy mówią o jej 
bukieciku różowiutkich kwiatuszków. – 10. I jej synek ma niebieściutkie oczka. 
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Esercizio 9
Completare la tabella. 
nazwa religii, nazwa wyznawcy, nazwa świątyni, przymiotnik – katolicyzm, katolik, katoliczka, kościół, 
katolicki – prawosławie, prawosławny, prawosławna, cerkiew, prawosławny – protestantyzm, protestant, 
protestantka, zbór, protestancki – buddyzm, buddysta, buddystka, pagoda, buddyjski – judaizm, Żyd, 
Żydówka, synagoga, żydowski – islam, muzułmanin, muzułmanka, meczet, muzułmański

Esercizio 10
Inserire nelle frasi l’aggettivo appropriato tra quelli sotto elencati, nella forma corretta.
1. Waldek od kilku lat szuka pracy, ale nie może nic znaleźć i ciągle jest bezrobotny. – 2. Po bezsennej 
nocy, kiedy dzieci sąsiadów głośno płakały, Ola była zmęczona. – 3. Bezchmurne niebo zapowiadało 
piękny dzień, więc nie wzięłam parasolki. – 4. Dzisiejsza technika medyczna pozwala na robienie bezbo-
lesnych zastrzyków. – 5. Dziadek ma wysokie ciśnienie, kofeina mu szkodzi, może pić tylko kawę bezko-
feinową. – 6. Między domami chodzi pies, chyba jest bezdomny, bo jest tam nawet w nocy. – 7. Marcinek 
miał wysoką gorączkę, rodzice byli bezradni i zadzwonili po lekarza. – 8. W barach zwykle można zjeść 
różne dania bezmięsne, jak zupy, sałatki, pierogi. – 9. W cukierni na rogu można kupić ciasteczka bezcu-
krowe, które mogą jeść diabetycy. – 10. Nie pomogły prośby, tłumaczenia, policjant okazał się bezduszny, 
wypisał nam mandat za złe parkowanie. 

Esercizio 11
Inserire nelle frasi il sostantivo appropriato tra quelli sotto elencati, nella forma corretta.
1. Kaczka płynęła spokojnie i nagle: plusk! I już była pod wodą. – 2. Kiedy nikt nic nie mówił na jesiennym 
spacerze w parku, słyszeliśmy tylko szelest liści pod stopami. – 3. Kiedy Edek kroił mięso, tak mocno przy-
ciskał nóż, że aż zgrzytał po talerzu. Wszyscy na niego popatrzyli. – 4. Samochody jechały szybko i z daleka 
słyszeliśmy okropny pisk opon przy hamowaniu. – 5. Silnik samochodu warczał równo przez całą drogę. –  
6. Po operacji pacjent cały czas jęczał z bólu. – 7. W filmie dokumentalnym chłopcy słyszeli groźny huk wy-
buchającej bomby. – 8. Kartki nowej książki cicho szeleściły przy czytaniu. – 9. Chłopcy kopnęli piłkę i po 
chwili usłyszeliśmy brzęk szkła. – 10. Po egzaminie zadowolony student wracał do domu i gwizdał melodię. 

Esercizio 12
Declinare i sostantivi tra parentesi.
Świąteczna gorączka
Przed świętami wszyscy mają bardzo dużo pracy. Ludzie chcą przygotować się do tych wyjątkowych 
dni jak najlepiej. Dlatego szefowie sprawdzają dokumenty i czekają, aż pracownicy (1) skończą zada-
nia. Także sekretarki (2), robotnicy (3) i dozorcy (4) czekają na pozwolenie od szefa, że mogą pójść do 
domu. A co w domu? Panie (5) sprzątają i robią zakupy, a panowie (6) sprawdzają lampki choinkowe 
i trzepią dywany. W sklepach, supermarketach i domach handlowych także tłumy. W małych sklepach 
sprzedawcy (7) noszą duże paczki z czekoladą i orzechami, a klienci (8) czekają w długich kolejkach. 
Wtedy sąsiedzi (9) rozmawiają, a sąsiadki (10) wymieniają przepisy na świąteczne ciasta. W supermar-
ketach też tłok: kobiety (11) kupują skarpetki i szaliki na prezenty dla całej rodziny, mężczyźni (12) 
wolą kupować na prezenty książki i kosmetyki. Często ojcowie (13) oglądają nowe zabawki mecha-
niczne i klocki dla swoich dzieci. Inżynierowie (14) wolą klocki, architekci (15) albumy fotograficzne, a 
ogrodnicy (16) cebule tulipanów. Sportowcy (17) chętnie kupują rakiety tenisowe i piłki, a muzycy (18) 
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instrumenty muzyczne. Na szczęście w sklepach wybór jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
W dużych supermarketach klienci (19) długo chodzą między regałami i oglądają towary. Melomani (20) 
stoją godzinami przy regałach z muzyką klasyczną i szukają świątecznych promocji. Amatorzy (21) 
sportu chodzą po dziale sportowym, oglądają narty i łyżwy oraz kombinezony i czapki. A smakosze 
(22) próbują nowej szynki i sałatek w dziale spożywczym. Wiadomo, że studenci (23) nie mają dużo 
pieniędzy, ale mają dużo przyjaciół, więc oni szukają tanich i uroczych prezentów. Na zakupy do miasta 
przyjeżdżają także mieszkańcy (24) małych miasteczek i wsi, rolnicy (25), ogrodnicy (26), weterynarze 
(27), traktorzyści (28). W przedświątecznej gorączce wszyscy ludzie] (29) dużo kupują, a właściciele 
(30) sklepów bardzo się cieszą.

Esercizio 13
Costruire le frasi dalle parole date, secondo lo schema indicato. 
1. Na paterze leżą już tylko trzy kawałki tego pysznego ciasta. – 2. Na wystawie znajdują się dwie przepiękne 
wazy z jaspisu. – 3. Przed naszym domem rosną trzy potężne kasztany. – 4. Trzej robotnicy robią/Trzech 
robotników robi remont w mieszkaniu na drugim piętrze. – 5. Od piątku na parkingu stoją cztery nowiutkie 
mercedesy. – 6. Cztery taksówki czekają na zmianę świateł. – 7. Ruchem na tym skrzyżowaniu kierują dwaj 
policjanci/kieruje dwóch policjantów. – 8. Dwa rodzinne zdjęcia w portfelu zmniejszają tęsknotę Adama za 
bliskimi. – 9. Dookoła stołu siedzą dwaj wujkowie/siedzi dwóch wujków, dwie ciocie i cztery siostry cio-
teczne. – 10. Od tygodnia czterej inżynierowie pracują/czterech inżynierów pracuje nad nowym projektem. 

Esercizio 14
Declinare i numerali insieme ai sostantivi e agli aggettivi tra parentesi. 
1. Na różnych stronach w sieci szukaliśmy pięciu modnych kasków. – 2. Michał jest dyplomatą, w 
związku z pracą mieszkał do tej pory w ośmiu europejskich stolicach. – 3. W nowym spektaklu wi-
dzowie podziwiają pięciu wspaniałych aktorów. – 4. Profesor ma spotkanie z dziewięcioma włoskimi 
stypendystami. – 5. Miałam przy sobie tylko sześć franków szwajcarskich. – 6. Policjant podszedł do 
trzech Polaków siedzących w parku. – 7. Całą szerokością jezdni szła demonstracja przeciw czterem 
nowym propozycjom rządu. – 8. Maciek w dyktandzie zrobił osiem błędów ortograficznych. – 9. Za 
siedmioma górami, za siedmioma lasami mieszkała sobie pewna królewna. – 10. Idziemy zobaczyć film 
o siedmiu wspaniałych mężczyznach.

Unità 33

Esercizio 1
Declinare il sostantivo zwierzę.
1. Czy widzisz to duże zwierzę? – 2. Niejedna aktorka chętnie fotografuje się z dzikim zwierzęciem. –  
3. Kiedy nie zna się zwierzęcia, lepiej nie podchodzić do niego, albo robić to ostrożnie. – 4. Romek długo 
przyglądał się temu zwierzęciu, ale nie wiedział, co to. – 5. Dlaczego Paweł boi się dużych zwierząt? –  
6. Weterynarz zajmuje się chorymi zwierzętami. – 7. Zwierzęta domowe pomagają człowiekowi w pracy. – 
8. W ZOO można oglądać egzotyczne zwierzęta. – 9. Ludzie chętnie oglądają filmy o dzikich zwierzętach. 
– 10. Nie widzę tu żadnych zwierząt! 
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Esercizio 2
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
1. U sąsiada kura chodzi wszędzie z małymi kurczętami. – 2. Nauczyciel zapytał nową uczennicę o 
imię. – 3. Wiosną w ptasich gniazdach jest dużo szarych piskląt. – 4. Krowa z tego słabego źrebięcia 
jest częstym motywem malarskim. – 5. Mamy nadzieję, że z tego słabego źrebięcia będzie kiedyś silny 
koń. – 6. Rolnik czyta artykuł o jagniętach szetlandzkich. – 7. Klient zamawia porcję chudego kurczęcia 
z ziemniakami. – 8. Nie zapominajmy nigdy o naszych zwierzętach. – 9. Kotka przyniosła czarnym 
kociętom kawałek mięsa. – 10. Rodzice rozmawiają o imionach koleżanek córki. 

Esercizio 3
Costruire frasi al passato con le parole date.
1. Dwoje tancerzy z wdziękiem tańczyło rumbę – 2. W piaskownicy bawiło się dziesięcioro dzieci. – 3. Po po-
dwórku biegało za piłką pięcioro szczeniąt. – 4. Dziewięcioro źrebiąt spokojnie pasło się na łące. – 5. Siedmioro 
szarych kociąt piło mleko z miseczki. – 6. Pod salą na egzamin czekało ośmioro studentów. – 7. W kolejce do 
kasy stało troje klientów. – 8. Sześcioro zawodników przygotowywało się do startu w olimpiadzie. – 9. Czworo 
cieląt piło chłodną wodę ze stawu. – 10. Dwoje zakochanych podziwiało zachód słońca. 

Esercizio 4
Completare le frasi usando le espressioni sopra elencate.
1. W naszym mieście został otwarty nowy sklep muzyczny i wszyscy młodzi ludzie biegną tam jak muchy do 
miodu po najmodniejsze nagrania. – 2. Po parku spacerował młody ojciec z córeczką w wózku i dumny jak paw 
odpowiadał na pytania o dziecko. – 3. Nie bądź naiwna, nie mów mi, że wierzysz w bociany! Tak samo jest z 
Krysi karierą w Warszawie! – 4. Nic nie zrozumiałam z wykładu profesora, ale siedziałam cicho jak mysz pod 
miotłą żeby nikt nie pomyślał, że jestem głupia. – 5. Modelka wyciągała swoją łabędzią szyję tak, jak jej mówił 
fotograf, bo pracowali nad katalogiem biżuterii. – 6. Po wycieczce byliśmy głodni jak wilki i z całego garnka 
zupy na następny dzień zostało tyle co kot napłakał, czyli prawie nic. – 7. – Monisiu, kupię ci do pokoju te tapety 
w różyczki. – Wolałabym te w kotki. – Dobrze, dobrze. Nikt cię o zdanie nie pyta; dzieci i ryby głosu nie mają. – 
8. Po całonocnej podróży Zosia była zmęczona i nie wyglądała najlepiej; szara cera, tłuste włosy i oczy czerwo-
ne jak królik. – 9. Ojciec za żadne skarby nie chciał zmienić zdania w sprawie wyjazdu, w niektórych kwestiach 
jest uparty jak osioł. – 10. Po kilku jedynkach i dwójkach z matematyki Sławek przyniósł dziś w końcu trójkę, 
rodzicie się ucieszyli, ale postanowili poczekać z nagrodami, w końcu pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. 

Esercizio 5
Con le parole date creare le espressioni di tempo, declinandole e aggiungendo la preposizione 
se necessario. 
1. Pewnego deszczowego dnia zobaczyłam w autobusie kobietę w kaloszach w kwiatki i zapragnęłam takie 
mieć, żeby deszczowe dni nie były takie szare i ponure. – 2. Wybór i ceny jabłek zależą w pewnej części od zbio-
rów, ubiegłej jesieni jabłek było mało i ceny były wysokie. – 3. Marcin był trochę niespokojny przed spotkaniem 
z dziewczyną poznaną przez internet, ciągle patrzył na zegarek i poprawiał włosy.– 4. Po spotkaniu z dyrekto-
rem finansowym firmy inżynier nie martwił się już o realizację projektu mostu/parkingu. – 5. Hejnał z Wieży 
Mariackiej, grany na Rynku w Krakowie co godzinę, można usłyszeć w całej Polsce przez radio w południe. –  
6. Egzaminy poprawkowe odbywają się na polskich uczelniach we wrześniu. – 7. Zafascynowany grami kom-
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puterowymi, Sebastian dziewięciorga siedzi przed komputerem; czasem nawet zapomina o kupieniu chleba. – 
8. Zajęcia w domu kultury odbywają się troje bo po pracy czy po szkole ludzie mają czas na hobby. – 9. Patrycja 
i Kaska lubią chodzić na dyskotekę, najlepiej sześciorgu bo następnego dnia można się wyspać. – 10. Kamil 
wyszedł z ciemnej sali kinowej i dwojgu nic nie widział – tak jasno było na dworze, że oczy mu łzawiły. 

Esercizio 6
Scegliere il verbo secondo il contesto.
1. urządzić – 2. poprosić – 3. skonsultować się – 4. kupić – 5. przeprowadzić się – 6. mieszkać – 7. czuć 
się – 8. zmieniać – 9. pomóc – 10. liczyć – 11. śpiewać – 12. ćwiczyć – 13. spotykać się – 14. brać – 15. się 
zgodzić – 16. zaprotestować – 17. mówić – 18. skończyć – 19. znaleźć – 20. wziąć 

Esercizio 7
Scrivere i verbi tra parentesi nella forma impersonale.
Jak bardzo różnią się od siebie a co jednak mają wspólnego miejski i wiejski styl życia, najwyraźniej 
widać w niedziele. Istnieje, oczywiście, wiele podobieństw, ale też można dojrzeć mnóstwo różnic. Tak 
w mieście jak i na wsi w niedziele nie pracuje się, chodzi się (1) do kościoła i je się (2) obfite obiady. 
Jednak na wsi karmi się (3) zwierzęta, czyli wykonuje się (4) prace konieczne. Na wsi w niedziele nie 
chodzi się (5) do sklepu! – najwyżej po południu posyła sie (6) kogoś po lody na podwieczorek. Inaczej 
w mieście – kiedy nie idzie się (7) do pracy, odczuwa się (8) pustkę i próbuje się (9) ją gorączkowo 
zapełnić na różne sposoby: jeździ się (10) na zakupy, uczestniczy się (11) w różnego typu imprezach 
kulturalnych i sportowych, odsypia się (12) noce spędzone na pracy lub rozrywkach. Dziś w mieście, 
kiedy idzie się (13) do kościoła, nie wkłada się (14) najlepszych ubrań (zwanych dawniej niedzielnymi, 
odświętnymi). Wieś różni się pod tym względem: do kościoła zakłada się (15) najlepsze rzeczy, okazuje 
się (16) w ten sposób szacunek tak miejscu jak i spotykanym tam ludziom. Po mszy spotyka się (17) 
też często ze znajomymi i krewnymi, wymienia się (18) z nimi najnowsze wiadomości. Dziś i na wsi i 
w mieście mnóstwo czasu spędza się (19) przed telewizorem, ogląda się (20) seriale i stare filmy, kibi-
cuje się (21) uczestnikom teleturniejów. W niedzielne wieczory na wsi wraca się (22) do codziennych 
obowiązków – karmi sie (23) i poi się (24) zwierzęta. W mieście w niedzielny wieczór zaczyna sie (25) 
myśleć o nadchodzącym tygodniu.

Esercizio 8
Trasformare le frasi all’imperativo.
1. Zostawcie plecaki w szatni! – 2. Kupcie ilustrowany przewodnik! – 3. Idźcie w grupie! – 4. Nie odda-
lajcie się od grupy! – 5. Weźcie notesy i długopisy! – 6. Nie żujcie gumy ani nie jedzcie w salach muze-
alnych! – 7. Wyślijcie wszystkie SMS-y, zanim wejdziemy do galerii! – 8. Wyłączcie komórki! – 9. Nie 
zapisujcie wszystkiego w notesach! – 10. Nie rozmawiajcie głośno! 

Esercizio 9
Scegliere una parola tra quelle sotto elencate e inserirla nelle frasi nella forma appropriata. 
1. Nie możesz włożyć kartki do kieszeni, bo ją zemniesz/pomniesz i nie będzie można jej wysłać! Włóż 
ją do książki albo nieś w ręce! – 2. Koty bawiły się tu cały dzień i podarły firankę! Trzeba kupić nową! 
– 3. Łopata przez zimę zniszczyła się tak bardzo, że porobiły się dziury. – 4. Sąsiadka nieszczęśliwie 
upadła na schodach i złamała rękę w łokciu. – 5. Koło południa zerwał się silny wiatr i porwał sieci ry-
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backie rozwieszone na brzegu po porannym połowie. – 6. W czasie transportu stłukła się/zbiła się więk-
sza część bombek, jaka szkoda! – 7. Mój zegarek przestał chodzić; albo wyczerpała się bateria, albo się 
zepsuł. – 8. Okazało się, że papierowa torba nie była dość mocna; podarła się/porwała się i pomarańcze 
rozsypały się po całym parkingu. – 9. Albo ten ostatni plecak był tak tandetny, albo nosiłeś w nim coś 
cięższego niż w innych, bo bardzo szybko zniszczył się; wygląda okropnie i się nie domyka. – 10. Na 
suszarce było tak ciasno, że jeden z talerzyków spadł na podłogę i stłukł się/zbił się.

Unità 34

Esercizio 1
Scrivere nella forma corretta i numerali collettivi insieme ai sostantivi tra parentesi.
1. Film Romana Polańskiego pt. „Rzeź” opowiada o czworgu nowojorczykach, dwóch parach małżeń-
skich. – 2. Z pięciorga klientów w kolejce kobiety zachowywały spokój, a mężczyzna co chwilę patrzył na 
zegarek. – 3. Reżyser wyjaśnił dwojgu młodym aktorom, jak mają zagrać w scenie rozmowy rodziców z 
nauczycielem. – 4. Spacerujący w ZOO z przyjemnością i zainteresowaniem patrzyli na troje bawiących 
się tygrysiątek. – 5. Przewodnik opowiadał o siedmiu czarno-białych pisklętach dzięcioła, które widział w 
rezerwacie. – 6. Dyrektor zaprosił na środek sali dziesięcioro najlepszych uczniów, dziewczynki były onie-
śmielone, chłopcy mniej. – 7. Na wystawę psów hodowca przywiózł jamniczkę z czworgiem brązowych 
szczeniąt. – 8. Na koniec turnieju wręczono nagrodę dwojgu najlepszym tancerzom, zwycięskiej parze. 
– 9. Pan Jakub kupił duży samochód, żeby wygodnie podróżować z trojgiem kilkuletnich dzieci. – 10. W 
sobotnią noc policja szukała na terenie parku czworga zaginionych dzieci ze szkolnej wycieczki. 

Esercizio 2
Scrivere nella forma corretta i numerali collettivi tra parentesi.
W przychodni osiedlowej od samego rana jest pełno pacjentów. Rejestratorka zajmuje się siedmiorgiem 
chorych czekających w kolejce do rejestracji. Przed gabinetem stomatologa jak zwykle nerwowa atmos-
fera, większość czyta stare gazety, a dwoje (1) czekających je cukierki (pan poczęstował panią – to bar-
dzo elegancki gest, ale nierozsądny w tych okolicznościach). Grupka dzieci przed gabinetem pediatry 
bawi się przy stoliku ustawionym dla nich: z pięciorga (2) dzieci troje (3) słucha bajki, którą im czyta 
jedna z mam, a dla dwojga (4) dzieci najważniejsze są kredki. Czworo (5) pacjentów przed gabinetem 
okulistycznym patrzy na dwoje (6) zbliżających się lekarzy: pani doktor Kowerska jest doskonałym 
specjalistą, a idący obok niej młody lekarz jest tu na praktykach. Do dziewięciorga (7) pacjentów czeka-
jących do laryngologa podchodzi pielęgniarka i nie ma dla nich dobrych wiadomości: ich lekarz ma na-
głą operację w szpitalu, przyjdzie później i przyjmie tylko troje (8) chorych, sześciorgu (9) pacjentom, 
którzy muszą przyjść innego dnia, bardzo się to nie podoba. Pacjenci czekający na masaż wymieniają 
opinie o dwojgu (10) fizjoterapeutach; część uważa, że lepiej masuje mężczyzna, a część wyżej ceni 
kobietę. Przychodnia jest czynna do godziny 19, ile tu jeszcze przyjdzie osób!

Esercizio 3
Scrivere i numerali tra parentesi nella forma appropriata. Prestare attenzione al tipo di numerale. 
Na zimowe zmagania olimpijskie wyruszyło z Polski dwadzieścia osób. Rozśpiewana grupa kibiców 



Soluzioni degli esercizi

90 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

żegnała siedmiu (1) naszych skoczków. Dziennikarze zabiegali o wywiady z dwojgiem (2) naszych 
łyżwiarzy, znaną parą sportową, zaś do dwóch (3) biatlonistek prawie nikt nie podszedł. Tuż przed 
wyjazdem okazało się, że trzej (4) nasi saneczkarze mają kłopoty ze sprzętem. Na szczęście sponsor 
pomyślał o pięciorgu (5) panczenistach, spośród których najmłodsza zawodniczka miała nawet szan-
se na medal.

Esercizio 4
Inserire nelle frasi il sostantivo appropriato tra quelli sotto elencati nella forma corretta. 
1. Pacjent, którego serce nie bije w równym rytmie, zapisał się na wizytę u kardiologa. – 2. Dziewczyna, 
która kicha, kiedy kwitną trawy, ma numerek do alergologa. – 3. Rodzice z małym dzieckiem, które ma 
temperaturę i wymiotuje, idą do pediatry. – 4. Pacjent, którego boli gardło, czeka przed gabinetem laryngo-
loga. – 5. Motocyklista, który po wypadku odczuwa ból przy chodzeniu, idzie na konsultację do ortopedy. –  
6. Panią Grażynę często boli głowa, lekarz rodzinny poradził jej skonsultować się z neurologiem. – 7. Przed 
operacją chirurg ponownie bada pacjenta i sprawdza wyniki analiz. – 8. Po kąpieli w jeziorze Sabina dostała 
swędzącej wysypki na skórze, więc poszła do dermatologa po jakąś maść. – 9. Przed gabinetem reumatologa 
dwie starsze panie rozmawiają o bolących w czasie deszczu kolanach. – 10. Lekarz pierwszego kontaktu to 
internista, który po wysłuchaniu i zbadaniu pacjenta zaleca leczenie lub wysyła go do specjalisty. 

Esercizio 5
Unire le colonne. 
1e – 2j – 3a – 4k – 5b – 6c – 7f – 8d – 9h – 10g

Esercizio 6
Trasformare due frasi in una, come nell’esempio. 
1. Po operacji kolana, które od lat nie dawało mu spokoju, Wojtek rozpoczął długą rehabilitację w pobliskiej 
przychodni. – 2. Po (odbyciu) całej serii przepisanych przez ortopedę masaży, rekonwalescent zgłosił się do 
kontroli. – 3. Po umyciu rąk chirurg dyżurny przystąpił do oglądania skaleczeń na ramieniu pacjenta. – 4. Po 
odmierzeniu 15 kropli do szklanki i podaniu ich pacjentowi, pielęgniarka zamknęła szafkę. – 5. Po odebraniu 
w rejestracji prześwietlenia zatok, zapisz się do laryngologa. – 6. Po zbadaniu wzroku przy pomocy kompu-
tera, okulista zapisał pani Skowronkowej nowe okulary do czytania. – 7. Cała rodzina jest szczęśliwa, bo Irek 
po skończeniu specjalizacji, ma zamiar pracować w gabinecie ojca. – 8. Po zaliczeniu zajęć w prosektorium, 
studenci przechodzą na drugi rok studiów medycznych. – 9. Po obejrzeniu prześwietlenie bioder niemowlę-
cia, pediatra zalecił konsultację z ortopedą. – 10. Po wysłuchaniu pacjenta, zbadaniu go i zmierzeniu ciśnie-
nia, doktor Malicki wypisał mu skierowanie do neurologa. 

Esercizio 7
Sostituire i sostantivi della prima frase con il pronome personale nella forma appropriata. 
1. To jest Brama Krakowska. Za nią jest Stare Miasto. – 2. Słyszałam, że to dobra komedia. Chcę pójść na nią 
jutro. – 3. Dziecko chodzi do pierwszej klasy. Matka budzi je codziennie o 7.00. – 4. Czy nie chcecie zobaczyć 
mojego monodramu? Przygotowałem go dla was! – 5. Pomogliśmy tej rodzinie. Dzięki nam ona może żyć 
normalnie. – 6. Mam nadzieję, że odniesiesz sukces. Życzę ci go serdecznie. – 7. Linie lotnicze mają proble-
my. Poinformowały o nich pasażerów. – 8. Ta sprawa chyba nie jest tajemnicą? Opowiedz mi (ja) o niej (ona), 
proszę. – 9. Znali tę fabrykę bardzo dobrze. Pracowali w niej 20 lat. – 10. Marcin zgubił wczoraj klucze. Ale na 
szczęście już je znalazł. 
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Esercizio 8
Sostituire i sostantivi della prima frase con il pronome personale nella forma appropriata.
1. Babcia chce pić. Podaj jej wodę ze stołu. – 2. Dlaczego nic nie mówicie? Czy gniewacie się na mnie? 
– 3. Ania rozmawiała z dziadkiem. Nagle przeprosiła go i poszła zadzwonić. – 4. Wasze dzieci nie mogą 
tam pójść, muszą zostać przy was. – 5. To kwiaty dla ciebie. Czy podobają ci się? – 6. Bardzo zniszczy-
łam te skórzane buty. Chodziłam w nich przez całą zimę. – 7. Nie powiedział nam „Cześć”. Przecież 
nas zauważył! – 8. Chyba skręca tu taksówka. Zatrzymaj mi cię! – 9. Jesteś teraz posłem do parlamentu. 
Ludzie wybrali cię miesiąc temu. – 10. Pasażer nie mógł znaleźć miejsca w samolocie. Stewardessa 
wskazała mu je. 

Esercizio 9
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate tra quelle sotto elencate. 
Kiedy nie znajdują pomocy u lekarza, pacjenci zwracają się po (1) radę do (2) specjalistów medycyny 
niekonwencjonalnej. Zalicza się tu różne sposoby na (3) poprawę zdrowia: od (4) hipoterapii po (5) 
okłady z (6) ziół. Od (7) wieków znane były rozmaite sposoby przynoszące ulgę w (8) dolegliwościach. 
Do (9) najbardziej znanych należą kąpiele z (10) dodatkiem różnych substancji naturalnych.

Esercizio 10
Mettere i verbi all’imperativo, come nell’esempio. 
Badania pokazują, że sauna ma bardzo dobre działanie na nasz organizm. Korzystaj z sauny, kiedy masz 
okazję. Korzystanie z sauny jest łatwe: wejdź (1) do kabiny i usiądź (2) na jednej z niższych półek, po 
kilku minutach, jeśli dobrze się czujesz, zmień (3) półkę na wyższą. Połóż się (4) tam, zegnij (5) nogi w 
kolanach i oddychaj (6) powoli. Nie przekraczaj (7) dozwolonego czasu przebywania w saunie. Następ-
nie wyjdź (8) i weź (9) zimny prysznic lub wskocz (10) do basenu z zimną wodą. Nic tak nie poprawia 
samopoczucia, jak sauna!

Esercizio 11
Mettere i verbi all’imperativo, come nell’esempio. 
– Kochanie, pamiętasz, że dziś mamy gości? – Oczywiście. Wrócę wcześniej z pracy i pomogę ci. – 
Świetnie. A teraz, rano, zamów w cukierni sernik, to będzie na deser. Wracając z pracy, kup (1) sok 
brzoskwiniowy, bo twoja mama taki lubi. – Dobrze. A ty pamiętaj (2), nie sól (3) tego indyka tak, jak my 
lubimy, bo Edek nie może jeść soli. – Pojedź (4) do myjni i umyj (5) samochód. I zatankuj (6) do pełna, 
bo odwieziesz Elżbietę do domu. I nie zapomnij (7), nie pal (8) dziś w samochodzie, bo ona nie lubi 
dymu. – Najlepiej zadzwoń (9) do mnie do biura koło południa i przypomnij (10) mi o myjni. – Nie ma 
w domu żadnego wina, więc kup (11) wino, dobierz odpowiednie do indyka. Tylko najpierw sprawdź 
(12), ile kosztuje. A dla dzieci przywieź (13) lody truskawkowe. – Ugotuj (14) też taki zwykły, domowy 
kompot z truskawek. I zrób (15) tę swoją sałatkę z ogórków, ona jest bardzo smaczna. – W takim razie 
kup (16) ogórki, tylko wybierz (17) małe i jędrne. – Wypożycz (18) dzieciom jakąś kasetę z bajkami, to 
będzie spokój. – Odbierz (19) z pralni moją sukienkę, to ją założę wieczorem. – A ty uprasuj (20) moją 
niebieską koszulę, chcę wyglądać elegancko przy tobie. – Na pewno będziesz wyglądać elegancko i to 
będzie udany wieczór. Tylko proszę, przydź (21) na czas! – Obiecuję. I pomogę ci, nie rób (22) wszyst-
kiego sama, zaczekaj (23) na mnie. – Na razie! I jedź (24) ostrożnie! – Nie traktuj (25) mnie jak dziecko! 
Do zobaczenia, kochanie!
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Esercizio 12
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato.
– Dzisiejszy wieczór to katastrofa! Prosiłam cię, żebyś zamówił w cukierni sernik na deser i żebyś 
kupił (1) sok brzoskwiniowy, a ty zapomniałeś. Przypominałem ci, żebyś nie soliła (2) tego indyka, bo 
Edek nie może jeść soli, a co ty zrobiłaś? – Prosiłam, żebyś pojechał (3) do myjni i (żebyś) umył (4) 
samochód. I żebyś zatankował (5) do pełna, i (żebyś) nie palił (6); i co z tego zostało? – Powiedziałem 
przecież, żebyś zadzwoniła (7) do mnie i żebyś przypomniała (8) mi o myjni; nie zadzwoniłaś. – Chcia-
łam, żebyś sprawdził (9), ile kosztuje wino i (żebyś) nie brał (10) najdroższego. Mówiłam też, żebyś 
przywiózł (11) dla dzieci lody truskawkowe, a nie rumowe. – Przypomniałem ci, żebyś ugotowała (12) 
zwykły kompot z truskawek, i co tu robi ten cały cynamon? Zasugerowałem też, żebyś wypożyczyła 
(13) dzieciom jakąś kasetę z bajkami; bez bajek musiałem cały wieczór zajmować się dziećmi. – A ja 
cię tak prosiłam, żebyś odebrał (14) z pralni moją sukienkę i żebyś przyszedł (15) na czas; a musiałam 
sama przyjmować gości w dżinsach. Zupełna katastrofa!

Unità 35

Esercizio 1
Inserire nelle frasi il nome di una delle città sotto elencate nella forma appropriata.
1. W Msc. jest wygodne lotnisko. – 2. Jaka rzeka przepływa przez B.? – 3. Ile trwa podróż z Dop. do Dop. –  
4. Pamiętam przyjemny kemping pod N. – 5. Mieliśmy przesiadkę w Msc. – 6. Jest dużo piosenek o Msc. –  
7. Turyści przyglądali się C. w miniaturze. – 8. 10 kilometrów przed N. zepsuł im się samochód. – 9. Miło-
śnicy Dop. założyli portal internetowy o tym mieście. – 10. Bardzo lubię B., mam nawet kubek z sylwetką D. 

Esercizio 2
Costruire le frasi partendo dalle parole date, secondo lo schema indicato.
Esempi di frasi.
1. Kochani Anno i Arturze, życzę Wam, żebyście się zawsze kochali. – 2. Kochana Mamo, życzymy Ci, 
żebyś dobrze odpoczęła nad jeziorem i spotkała swoich przyjaciół. – 3. Drogi Wujku, życzę Ci, żebyś 
jak najczęściej jeździł nowym samochodem na udane polowania. – 4. Najdroższa Przyjaciółko, życzę 
Ci, żebyś wygrała ten konkurs i zdobyła miejsce na stażu. – 5. Szanowny Panie Profesorze, życzymy 
Panu, żeby Pan mógł zawsze być zadowolony ze swoich studentów. – 6. Drogi Panie Piotrze, życzymy 
Panu, żeby był Pan zadowolony z pobytu w naszym hotelu. – 7. Kochany Robercie, życzę Ci, żebyś 
wrócił szybko do zdrowia. – 8. Szanowna Pani Profesor, życzymy Pani, żeby poznała Pani osobiście 
prezydenta. – 9. Droga Doroto, życzę Ci, żebyś dobrze się bawiła w Rzymie i żebyż zrobiła mnóstwo 
pięknych zdjęć. – 10. Kochani Rodzicie, życzymy Wam, żebyście byli zawsze zdrowi i żebyście uśmie-
chali się często. 

Esercizio 3
Scrivere una cartolina con i saluti; costruire le frasi dalle parole date.
Pozdrowienia.
Jakie? gorące, serdeczne, najserdeczniejsze, wakacyjne, nadmorskie, słoneczne, zimowe 
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Skąd? z Płocka, ze Szczecina, z Poznania, z Wrocławia, z Egiptu, z Warszawy, z Gdyni, z Łodzi, z Pol-
ski, z Opola, z Krosna, z Giżycka, z Maroka, z Katowic, z Kielc, z Puław, z Suwałk, z Czech 
Dla kogo? dla brata, dla cioci, dla Kasi, dla Jarka, dla was, dla wszystkich, dla miłych koleżanek 
Od kogo? od koleżanki, od Anny, od Karola, od studentów 

Esercizio 4
Scegliere il tipo appropriato di pronome possessivo.
1. Brat Kingi ma nowy komputer. Ona pracuje na jego komputerze, kiedy brat jest w pracy. – 2. Kupiliśmy 
nową płytę z piękną muzyką. Teraz często słuchamy swojej płyty. – 3. Ojciec kupił nową płytę z kolędami. 
Wszyscy chętnie słuchamy jego płyty. – 4. Synowie Teresy wyemigrowali do Ameryki. Teresa często pisze 
listy do swoich synów. – 5. Mam miłe koleżanki. Czy chcesz iść z moimi koleżankami na dyskotekę? –  
6. Siostra Beaty często o wszystko ją pyta. Beata przyzwyczaiła się do jej pytań. – 7. Garnitur Roberta jest 
jeszcze w pralni. Muszę dziś pojechać po jego garnitur do pralni. – 8. Siostra Tomka chce kupić samochód. 
Tomek umówił się z(e) swoją/jego siostrą w salonie samochodowym, żeby obejrzeć nowe auta. – 9. Pan 
premier ma dobrych ministrów. Dziś pan prezydent ma spotkanie z(e) swoją ministrami. – 10. Córka Artu-
ra i Marty tańczy w balecie. Wczoraj wieczorem oni oglądali jej córkę pierwszy raz na scenie. – 11. Siostra 
Magdy ma uroczego syna. Magda bawi się z(e) swoim/jej synem. – 12. Siostra Magdy ma uroczego syna. 
Wieczorem ona chętnie bawi się z(e) swoim synem. – 13. Macie nowy samochód! Czy był drogi? Gdzie 
trzymacie swój samochód? – 14. Nie pamiętam telefonu do Darka. Czy ty masz jego numer? – 15. Tam 
leżą zdjęcia rodziców z wakacji. Dlaczego oni nie wzięli swoich zdjęć? 

Esercizio 5
Trasformare le due frasi in una usando il pronome possessivo appropriato, come nell’esempio.
1. Przeglądam waszą nową książkę telefoniczną. – 2. Dlaczego znowu remontujesz swoje mieszkanie? 
– 3. Mariola jeździ granatowym jej samochodem. – 4. an poznał swoją żonę w samolocie. – 5. Grzegorz 
poznał w Gdańsku jego żonę. – 6. Proszę nie przechodzić przez mój ogród. – 7. Niech państwo zdejmą 
swoje płaszcze. – 8. Artysta dziękuje swojej publiczności. – 9. Mój mąż kocha miasto moje rodzinne. – 
10. Jedziesz do wymarzonego swojego domu. 

Esercizio 6
Unire le colonne, scrivendo le frasi ottenute.
1e – 2b – 3k – 4c – 5h – 6f – 7g – 8d – 9a – 10j
1. Kiedy umyjesz ręce, podam obiad. – 2. Kiedy kupisz nowe nożyczki, wyrzucimy w końcu te stare. 
– 3. Kiedy zamkniesz drzwi, otworzymy okno, inaczej będzie przeciąg. – 4. Kiedy/Jeśli zjecie sałatkę, 
umyje salaterkę. – 5. Jeśli nie zaproszę jej do tańca, obrazi się. – 6. Jeśli pożyczę ci słownik, czy oddasz 
mi go za tydzień? – 7. Jeśli nie rozpakujesz prezentu, nie dowiesz się, co to jest. – 8. Kiedy przeczytasz 
artykuł, wezmę gazetę. – 9. Jeśli/Kiedy ładnie go poprosimy, na pewno nam pomoże. – 10. Jeśli/kiedy 
włączysz telewizor, obejrzymy nasz ulubiony serial. 

Esercizio 7
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate. 
Jeśli ktoś porusza się po mieście niezgodnie ze (1) zdrowym rozsądkiem i wbrew (2) zasadom ruchu 
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drogowego, musi liczyć się z (3) tym, że w (4) końcu wpadnie w (5) oko jakiemuś policjantowi, który 
nie będzie na (6) służbie rozmawiał przez (7) telefon ani wpatrywał się w (8) krzyżówkę. Najbardziej 
oczywistą karą za (9) wykroczenia drogowe jest mandat, zwykle źle odbierany przez (10) kierowców. 
Niestety z (11) mandatem wiąże się też zdobycie punktów karnych i przed (12) tą częścią kary każdy 
kierowca czuje znacznie większy respekt, bo punkty karne mogą doprowadzić do (13) utraty prawa jaz-
dy, a bez (14) tego dokumentu nie ma mowy o (15) prowadzeniu samochodu. Oprócz (16) oficjalnych 
sposobów karania nierozsądnych kierowców istnieją formy zwyczajowe. Nie są to formy w (17) żaden 
sposób skodyfikowane, ale nikt nie chciałby zobaczyć wymierzonych w (18) swoim kierunku różnych 
gestów od (19) pukania się w (20) głowę aż po inne, czasem naprawdę brzydkie.

Esercizio 8
Costruire le frasi come nell’esempio. 
1. Kiedy będziemy we Wrocławiu, obejrzymy „Panoramę Racławicką”. – 2. Kiedy pojedziemy do w 
Gdańsku, zjemy dla mamy kolczyki z bursztynu. – 3. Jeśli będziemy w czerwcu w w Opolu, posłuchamy 
najnowszych polskich piosenek. – 4. Kiedy będziemy w .Toruniu, pójdziemy do/wybierzemy się do plane-
tarium. – 5. Kiedy pojedziemy do Zakopanego, zjemy oscypki surowe i smażone. – 6. Kiedy pojedziemy 
do do Łodzi, zwiedzimy, Galerię Muzyki im. Artura Rubinsteina. – 7. Kiedy będziemy w Warszawie, 
wybierzemy się/pójdziemy do Teatru Narodowego. – 8. Kiedy będziemy w w Kołobrzegu, posiedzimy na 
plaży. – 9. Jeśli będziemy w w Malborku, weźmiemy udział w turnieju rycerskim. – 10. Kiedy będziemy 
w w Polsce, napiszemy kartki do znajomych.

Esercizio 9
Coniugare i verbi al futuro, come nell’esempio.
Tak będziemy pracować także tym razem. Czas państwo będą spędzać (1) na zajęciach, które my co-
dziennie będziemy urozmaicać (2). O programie będziemy informować (3) państwa przy śniadaniu, 
więc mam nadzieję, że państwo będą przychodzić (4) na ten posiłek punktualnie. Zresztą wszystkie 
posiłki kuchnia będzie podawać (5) o wyznaczonych godzinach, a doktor Krzeszowski dba o to, co 
państwo będą jeść (6). Potem przez cały dzień grupy będą pracować (7) w salach z instruktorami, będą 
poznawać (8) techniki oddechowe i relaksacyjne. Ze względu na charakter warsztatów będą kłaść się 
(9) państwo codziennie spać o jedenastej. Mam nadziejȩ, że będą (10a) państwo przestrzegać (10b) 
dyscypliny ośrodka. Życzę udanego pobytu!

Esercizio 10
Coniugare al passato i verbi tra parentesi. 
– Proszę nam opowiedzieć o swojej przygodzie fotograficznej. – Przyznam, że zrobię to z przyjemnością. 
Co prawda, opowiedziałem już o jednym wydarzeniu w telewizji, ale nikt nie powiedział (1), że nie mogę 
tego powtórzyć, a przynajmniej ja nic nie słyszałem (2). Moja przygoda zaczęła się od tego, że chciałem 
(3) zdobyć fotografie owoców i drzew owocowych z całej Europy. Już jako dziecko, kiedy widziałem (4) 
w supermarkecie jakieś owoce, zastanawiałem się (5), jak one wyglądają w naturalnych warunkach, czy 
rosną na drzewie czy na krzaku, czy w górach czy w dolinach. Po prostu musiałem (6) to wiedzieć. Dziś 
już zapomniałem (7), kto mi powiedział (8) o robieniu dokumentacji fotograficznej. Dobrze się składało, 
że umiałem (9) posługiwać się aparatem fotograficznym. Powodzenie moich wypraw fotograficznych za-
leżało (10) od przygotowania planu podróży. Potem już tylko musiałem (11) kupić bilet, spakować rzeczy 
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i zabrać kartę kredytową. Najpierw poleciałem (12) do Włoch. W samolocie siedziałem (13) obok właści-
ciela winnicy z Toskanii, który zaprosił mnie do siebie na kilka dni. Winnica ta leżała (14) na niewielkim, 
słonecznym wzgórzu. Nie wiedziałem (15) wcześniej, jak wygląda praca w winnicy i życie w pałacu, ale 
miałem (16) nadzieję, że się dowiem. No i dowiedziałem się (17). Całymi dniami patrzyłem (18) z okna 
na robotników w winnicy, a czasem leżałem (19) między winoroślami, a wspaniałe, dojrzałe grona wisiały 
(20) wtedy tuż przed obiektywem. Któregoś dnia chciałem (21) też zrobić zdjęcie piwnicy. Myślałem (22), 
że nie muszę pytać gospodarza o pozwolenie. Zrozumiałem (23), że to był błąd, kiedy usłyszałem (24), jak 
właściciel winnicy krzyczał (25) na mnie. Wolałem (26) nie czekać, aż przybiegną wielkie psy, w tej samej 
chwili leciałem (27) ile sił w nogach do pałacu. Wieczorem powiedziałem (28) „przepraszam”, bo tylko 
tyle umiałem (29) powiedzieć po włosku i milczałem (30) podczas burzliwej przemowy Włocha.Ach, były 
i inne sytuacje w moich podróżach z aparatem, ale o tym opowiem może innym razem.

Esercizio 11
Coniugare i verbi all’imperativo come nell’esempio.
1. Jedziecie na wakacje do Egiptu Przyślijcie mi kartkę! – 2. Czy przeczytałaś tę książkę? Więc oddaj ją do 
biblioteki! 3. Niech pan powie studentom o tym filmie, proszę! – 4. Boli cię głowa? Weź aspirynę! 5. Idziecie 
na dyskotekę? Bawcie się dobrze! – 6. Skąd wziąć pieniądze? To proste, otwórzmy firmę! – 7. Sąsiadka ma 
kłopoty, niech państwo pomogą sąsiadce! – 8. To świetny film, radzę ci, obejrzyj go! – 9. Przed wyjściem z 
domu zamknij okno! – 10. Ten program jest nudny, zmieńmy go! 

Esercizio 12
Trasformare le frasi usando il condizionale. 
1. Gdyby nie było przeceny, nie kupiłbym/kupiłabym tanio ładnego swetra. – 2. Gdyby piłka nie wy-
padła z ogrodu, dziecko nie płakałoby. – 3. Gdyby w kinie był dziś dobry film, poszedłbym/poszłabym 
di kina. – 4. Gdyby Paweł po treningu nie był zmęczony i spocony, nie wziąłby prysznica. – 5. Gdyby 
Teresa nie chciała wiedzieć, o której jest pociąg do Chełma, nie szukałaby rozkładu w sieci. – 6. Gdy-
byś zapisała termin spotkania, nie zapomniałabyś o nim. – 7. Gdybyście zamknęli okno, w domu nie 
było by teraz zimno. – 8. Gdybyś nie pytał/pytała o drogę, nie wiedziałbyś/wiedziałabyś, jak tam iść. –  
9. Gdybyś nie napisał listu do przyjaciela, on nie ucieszyłby się. – 10. Gdybyś nie oszczędzał/oszczę-
dzała pieniędzy w banku, nie kupiłbyś/kupiłabyś nowych mebli. 

Unità 36

Esercizio 1
Scrivere il verbo da cui deriva il sostantivo. 
1. jeździć – 2. kupić – 3. mówić – 4. myć – 5. nazywać – 6. oczyszczać – 7. odnawiać – 8. oglądać – 9. poszukiwać 
– 10. potwierdzać – 10. potwierdzać – 11. przywieźć – 12. składać – 13. sprzedawać – 14. szukać – 15. trzymać – 
16. wejrzeć – 17. wysłuchać – 18. zakończyć – 19. zastępować – 20. znajdować – 21. zrobić

Esercizio 2
Creare i sostantivi partendo dai verbi tra parentesi, come nell’esempio.
1. Czytanie to rozrywka dość tania. – 2. Parkowanie w centrum miasta wymaga od kierowcy dużej uwa-
gi. – 3. Marzenie ludzi o lotach w kosmos spełniło się w XX wieku. – 4. Rozmawianie przez komórkę 
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w niektórych miejscach jest niegrzeczne. – 5. Zmierzenie butów w sklepie pozwala uniknąć pomyłek w 
zakupach. – 6. Leżenie na plaży nie wszyscy uważają za odpoczynek. – 7. Dobre widzenie jest ważne 
dla każdego. – 8. Częste mycie rąk pomaga zachować zdrowie. – 9. Pokrojenie warzyw na sałatkę nie 
jest wcale trudne. – 10. Zamknięcie festiwalu nastąpiło w niedzielę wieczorem 

Esercizio 3
Unire le colonne.
1e – 2k – 3b – 4i – 5j – 6h – 7c – 8f – 9a – 10d

Esercizio 4
Sostituire le parti di frase in corsivo col sostantivo deverbale nella forma appropriata. 
1. Podczas oglądania należy od czasu do czasu oderwać wzrok od ekranu. – 2. Przed otwarciem z dżemem 
należy sprawdzić datę przydatności do spożycia. – 3. Polacy coraz rzadziej płacą gotówką; mówią, że pła-
cenie kartami kredytowymi jest wygodniejsze. – 4. Podczas pisania do koleżanki z wakacji Wanda spraw-
dza w słowniku niektóre słowa. – 5. Lekarz zalecają, żeby nie wchodzić do morza krótko po jedzeniu. –  
6. Przed włączeniem do prądu, należy upewnić się, że kabel jest suchy. – 7. Kazik wszedł bez pukania do sy-
pialni; był zaskoczony, że Paulina krzyknęła. – 8. Za jeżdżenie bez biletu Krzysiek musi zapłacić mandat. –  
9. Agata uwielbia pływać, poświęca pływaniu wiele czasu, marzy też o medalu w pływaniu. – 10. Dzięki 
słuchaniu z płyt piosenek francuskich Andrzej nauczył się wielu francuskich słów. 

Esercizio 5
Creare i sostantivi partendo dai verbi tra parentesi e declinarli. 
1. rysowaniu (rysowanie) – 2. liczeniu (liczenie) – 3. obszyciem (obszycie) – 4. rozcięciu (rozcięcie) – 5. łącze-
nia (łączenie) 

Esercizio 6
Inserire nelle frasi le forme impersonali można, wolno, trzeba, należy e tradurre le frasi otte-
nute in italiano.
1. Nie musisz brać urlopu zimą, jeśli nie chcesz; możesz go wykorzystać w innym terminie. – 2. Jeśli nie 
przeszkadzają ci długie włosy na basenie, nie musisz ich obcinać. Wystarczy związać. – 3. Na lotnisku 
jest zakaz palenia. Nie wolno tu palić, zgaś tego papierosa! – 4. To przecież jest przejście dla pieszych, nie 
możemy tu zaparkować. – 5. Niektórzy studenci nagrywają wykłady, możesz nagrywać i ty, jeśli chcesz, 
ale nie musisz tego robić. – 6. Matkę bolą twoje słowa; nie możesz tak do niej mówić! Przeproś ją natych-
miast! – 7. Z powodu alergii na laktozę (ja) nie mogę jeść lodów ani ciastek z kremem, one zawierają mle-
ko. – 8. Na kolację u przyjaciół nie musisz zakładać fraka, ale jeśli bardzo chcesz, to oczywiście możesz. 
– 9. Nie możesz prowadzić samochodu po alkoholu; do obiadu wypiłeś piwo, więc teraz ja prowadzę. –  
10. Książek w domowej biblioteczce nie trzeba okładać ani katalogować, ale można, jeśli ktoś lubi. 

Esercizio 7
Dividere i verbi indicati in due gruppi: a sinistra quelli che si può descrivere con l’avverbio 
dużo (“molto”, di quantità), a destra quelli che si può descrivere con l’avverbio bardzo (“mol-
to”, di qualità).
Dużo: chodzić, czytać, kraść, modlić się, mówić, myśleć, plotkować, płakać, ruszać się, spać, śpiewać, 
uczyć się, wiązać, zwiedzać 
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Bardzo: blednąć, chcieć, cierpieć, czuć, imponować, kochać, lubić, nienawidzić, spieszyć się, starać się, 
tęsknić 

Esercizio 8
Declinare i sostantivi e gli aggettivi tra parentesi. 
Lubelskie targi staroci
W każdą trzecią niedzielę miesiąca w samym centrum Lublina (1) spotykają się miłośnicy (2) i kolekcjone-
rzy (3) pięknych starych przedmiotów. Zwykle już w sobotę (4) po południu lub wieczorem (5) na małym 
placyku (6) przed najlepszym liceum (7) w mieście (8) stoją duże i małe samochody (9) pełne rzeczy (10) 
na niedzielny handel. Sprzedawcy (11) czekają z niecierpliwością (12) na niedzielny poranek. To prawda, 
że śpią w swoich samochodach (13) i nie mają ciepłej zupy (14) ani wygodnego łóżka (15), ale wiedzą 
doskonale, że następnego dnia (16) będą mieć szansę (17), żeby sprzedać to, co mają w bagażnikach (18). 
Prawdziwi koneserzy (19) sztuki przychodzą na targi (20) około południa (21). Wtedy starsze panie (22) 
są już w kościele (23) i nie oglądają porcelanowych filiżanek (24) w małe kwiatki (25) ani serwetek (26) 
z lnu (27), a dzieci (28) siedzą przed telewizorami (29). Targi staroci to trochę dziwne miejsce; pełno tu 
dziwnych rzeczy (30); obok stylowej lampy (31) leży czapka żołnierska (32). Dalej kolekcja metalowych 
pudełek (33) na papierosy (34), a obok leżą balowe rękawiczki (35). Na następnym stoliku (36) ktoś poka-
zuje przedwojenne pocztówki (37) a klienci (38) oglądają je z zainteresowaniem (39). Ludzie (40) chodzą 
między stolikami (41) i przyglądają się ładnym przedmiotom (42) i pytają o cenę (43). W samochodach 
(44), które stoją na ulicach (45) obok placu (46), można zobaczyć zegary (47) z kukułką (48) a nawet szafy 
(49) sprzed wojny (50). Tak, ta trzecia niedziela miesiąca to dla wielu ludzi wyjątkowy dzień!

Esercizio 9
Unire le colonne.
1i – 2j – 3a – 4b – 5k – 6f – 7d – 8h – 9f – 10c

Esercizio 10
Lavoriamo con gli avverbi. 
a. Trascrivere gli avverbi sotto elencati nella colonna appropriata. 
Dobrze: bezkonkurencyjnie, bez zarzutu, na medal, nienagannie, po królewsku, wspaniale
Wesoło: beztrosko, dowcipnie, lekko, pogodnie, zabawnie
Trudno: ciężko, jak po grudzie, mozolnie, uciążliwie, w pocie czoła, 
b. Scegliere un avverbio dalla tabella e inserirlo nelle frasi.
1. Babcia zawsze ma dla swoich wnuków dobre słowo, wita ich pogodnie nie krzyczy.– 2. Cały piątek i 
sobotni ranek inż. Maciejewski pracował nad istotnymi poprawkami w projekcie, kiedy skończył, poczuł, 
że może nareszcie beztrosko pójść do kina. – 3. Magda spojrzała ostatni raz w lustro – sukienka leżała nie-
nagannie; Magda uśmiechnęła się i weszła na scenę. – 4. Marek postanowił sam wykopać sadzawkę w 
ogrodzie, pracował w pocie czoła przez całą sobotę, ale wieczorem mógł odpocząć siedząc nad brzegiem 
sadzawki. – 5. Wojtek i Krzysiek zatrudnili się do pracy sezonowej w wesołym miasteczku, było miło, a 
na koniec właściciel wynagrodził ich po królewsku nawet się nie spodziewali, że tyle zarobią. – 6. W no-
wym programie telewizyjny satyryk dowcipnie komentował bieżące wydarzenia polityczne i gospodarcze. –  
7. Nie przygotowaliśmy się dobrze do egzaminu i pisanie testu szło nam ciężko, jak po grudzie. – 8. Czytanie 
w obcym języku grubej instrukcji obsługi nowej kamery szło Pawłowi tak mozolnie, że spędził przy tym 



Soluzioni degli esercizi

98 © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

cały wieczór i czuł się okropnie zmęczony. – 9. W czasie zwiedzania budynku parlamentu, nawet największy 
rozrabiaka w klasie był pod wrażeniem ochroniarzy z bronią i zachowywał się bez zarzutu, był wyjątkowo 
grzeczny. – 10. Na zawodach w Zakopanem Adam Małysz był w świetnej formie, skakał bezkonkurencyjnie, 
wspaniale i zdobył wyniki dużo lepsze od pozostałych zawodników i – oczywiście – złoty medal.

Esercizio 11
Usare nelle frasi gli avverbi che corrispondono agli aggettivi in corsivo.
W większych miastach często widać miejskie zegary. Zamontowane wysoko (1) na budynkach, dokład-
nie (2) pokazują godzinę wszystkim, którzy mniej lub bardziej radośnie (3) udają się do różnych zajęć. 
Jeśli tarczę i cyfry widać wyraźnie (4), czytelnie (5), wystarczy krótko (6) spojrzeć, żeby się zorien-
tować, czy trzeba iść szybko (7) czy można iść wolno (8). Nie można jednak miejskim zegarom ufać 
całkowicie (9), nieraz źle (10) wskazują godzinę.

Esercizio 12
Creare le frasi sulla base delle parole date, come nell’esempio.
1. W jakim banku państwo założyli konto? – 2. Jak często chciałaby pani korzystać z siłowni? – 3. Czy pomogli 
państwo synowi wybrać szkołę? – 4. Jakie kwiaty posadziła pani w tym roku na balkonie? – 5. Czy pani już o 
tym rozmawiała z dyrektorem? – 6. Gdzie panie zaparkowały? – 7. Czy nie widział pan mojej parasolki? – 8. Na 
kogo państwo czekają? – 9. Czy chciałyby panie skorzystać z szatni? – 10. Z kim pan chce rozmawiać? 

Esercizio 13
Creare le frasi sulla base delle parole date, come nell’esempio. 
1. Nie bierz parasolki! – 2. Kup bilety na koncert! – 3. Niech pani mi powie, która godzina! – 4. Niech pan nie za-
trzymuje tej taksówki. – 5. Skończmy to ćwiczenie! – 6. Nie jedzmy dziś mięsa! – 7. Zróbcie ciekawą wystawę! 
– 8. Weźcie namiot na wakacje! – 9. Niech panie odpiszą koleżankom! – 10. Niech państwo zwiedzą tę galerię! 

Esercizio 14
Completare le frasi secondo lo schema indicato.
1. Przyjaciele radzą mi, żebym wyjechał/wyjechała nad morze. – 2. Czy nie wolałbyś, żebyśmy pojecha-
li tam taksówką? – 3. Trener domaga się, żeby drużyna trenowała w sobotę. – 4. Jego adwokat nalega, 
żebyście odpowiedzieli na pytanie. – 5. Szef domaga się, żeby sekretarka umiała liczyć. – 6. Właści-
ciel domu proponuje, żebyśmy zapłacili/zapłaciły 555$. – 7. Sąsiadka prosiła, żebyś zamknął/zamknęła 
balkon. – 8. Lekarz zalecił, dziecko zaczęło pływać. – 9. Wszyscy staraliśmy się, żeby on zrozumiał 
geometrię. – 10. Prosiłam pielęgniarki, żeby przyniosły mi telewizor. 

Unità 37

Esercizio 1
Inserire nelle frasi i cognomi, come nell’esempio.
1. e 5. Dopełniacz: Malińskiego, Uważnego, Tedeschiego, Piccioniego, Zięby, Powały, Bettegi, Tanki, 
Dworaka, Browna. 
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3. e 9. Celownik: Malińskiemu, Uważnemu, Tedeschiemu, Piccioniemu, Ziębie, Powale, Bettedze, Tan-
ce, Dworakowi, Brownowi. 
4. e 7. Biernik: Malińskiego, Uważnego, Tedeschiego, Piccioniego, Ziębę, Powałę, Bettegę, Tancę, 
Dworaka, Browna. 
6.e 10. Narzędnik: Malińskim, Uważnym, Tedeschim, Piccionim, Ziębą, Powałą, Bettegą, Tancą, Dwo-
rakiem, Brownem. 
2.e 8. Miejscownik: Malińskim, Uważnym, Tedeschim, Piccionim, Ziębie, Powale, Bettedze, Tance, 
Dworaku, Brownie. 

Esercizio 2
Inserire nelle frasi i cognomi dati. 
1. Markowskiego/Romollego/Cottiniego – 2. Markowskim/Romollim/Cottinim – 3. Markowskiego/Romol-
lego/Cottiniego – 4. Bakalarczyku/Kostnerze/Schrecku – 5. Bakalarczyka/Kostnera/Schrecka – 6. Bakalar-
czykowi/Kostnerowi/Schreckowi – 7. Niwie/Cervarze/Petrarce – 8. Niwy/Cervary/Petrarki – 9. Niwę/Cerva-
rę/Petrarcę – 10. Niwą/Cervarą/Petrarcą 

Esercizio 3
Declinare i nomi e i cognomi tra parentesi.
1. W galerii osiedlowej jest ciekawa wystawa prac Anny Boleckiej. – 2. Telewizja pokazała wczoraj film 
dokumentalny o Wandzie Rutkiewicz. – 3. Zainteresowanie Angeliką Malik ostatnio znacznie wzrosło. – 
4. Amerykańska tenisistka uplasowała się tuż za Agnieszką Radwańską. – 5. Wiersze Marii Konopnickiej 
towarzyszą polskim dzieciom od ponad stu lat. – 6. Czy poznałeś już Halinę Okaczewską naszą nowa 
sekretarkę? – 7. Studenci przygotowali prace poświęcone Wisławie Szymborskiej. – 8. Zamieszanie wy-
wołane przez Łucją Paśnik nie maleje. – 9. Janek po uszy zakochał się w Marysi Krzemień. – 10. Tłumy 
czekały przed teatrem na Krystynę Malejko. 

Esercizio 4
Scrivere l’avverbio al grado comparativo e superlativo.
1. Dziecko biega szybko, ojciec biega szybciej, pies biega najszybciej. – 2. W barze gotują smacznie, 
w restauracji smaczniej, a w domu najsmaczniej. – 3. Ekspedientka zachowuje się grzecznie, kasjerka 
grzeczniej, a dyrektor najgrzeczniej. – 4. Ciocia wygląda staro, wujek wygląda starzej, a pacjent w szpi-
talu najstarzej. – 5. Mirek czyta dobrze, Zbyszek lepiej, a pan Karol czyta najlepiej. – 6. Do Warszawy 
jechałam długo, do Krakowa dłużej, a do Gdańska najdłużej. – 7. Kasia pozdrawia serdecznie, Lilka ser-
deczniej, a Zosia pozdrawia najserdeczniej. – 8. Państwo Torzewscy mieszkają wysoko, pani Krajewska 
mieszka wyżej, a pan doktor Florczyk mieszka najwyżej, na dziesiątym piętrze. – 9. U syna radio gra 
głośno, u córki głośniej, a u sąsiadów najgłośniej. – 10. Inżynier Kowal projektuje nowocześnie, inż. 
Bielawski bardziej nowocześnie, a absolwent politechniki najbardziej nowocześnie. 

Esercizio 5
Scegliere l’avverbio appropriato tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al grado com-
parativo.
1. W kuchence mikrofalowej można szybciej odgrzać jedzenie niż na gazie. – 2. Na ulicach polskich miast 
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coraz częściej spotykamy cudzoziemców. – 3. Pani Filipowicz spotkała na zakupach panią Mak; porównały 
swoje rachunki, pani Filipowicz zapłaciła 117 zł, o 15 zł więcej niż pani Mak, której rachunek wynosił 102 zł. 
– 4. Radek zapalił w kominku i po chwili podniosła się temperatura, zrobiło się cieplej w całym domu. – 5. Na 
międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych Leszek rzucił dyskiem 25 metrów, czyli dalej niż jego kole-
dzy, którzy mieli wyniki 22,50 m i 19,78 m. – 6. W górach telefon komórkowy działa gorzej niż w mieście. – 
7. Dzięki odkryciom medycyny ludzie dzisiaj żyją dłużej niż żyli ludzie 100 lat temu. – 8. Sąsiadka zapukała 
do drzwi mieszkania Jabłońskich i poprosiła, żeby ciszej słuchali muzyki, bo jej przeszkadzają dźwięki z ich 
mieszkania. – 9. Lekarze namawiają, żeby jeść mniej cukru, soli i tłuszczu, bo one źle wpływają na zdrowie 
człowieka. – 10. Za truskawki poza sezonem płacimy drożej niż w sezonie. Podobnie jest z innymi owocami. 

Esercizio 6
Scrivere l’avverbio al grado comparativo o superlativo a seconda del senso della frase.
Dlaczego najtrudniej  kupić prezent koledze, z którym spędzamy czas nawet częściej  niż z kimś z 
rodziny? Z kolegą z pracy siedzę w czterech ścianach dłużej (1) i rozmawiam z nim  więcej (2) niż 
z bratem. Prawdą jest, że nie znamy gustów, bo o i upodobaniach i charakterze kolegów najlepiej (3) 
ze wszystkiego mówi mieszkanie, a mieszkania kolegów ogląda się rzadziej (4) niż niektóre zjawiska 
astronomiczne! Zdarza się, że ktoś w pracy powie, że lubi figurki słoni, koledzy zapamiętują to jak naj-
dokładniej (5) i potem sprezentowane słonie stoją na regale gęściej (6) niż na indyjskich ulicach. I są to 
te kupowane jak najdrożej (7) słonie porcelanowe, które nasz znajomy lubi najmniej (8) ze wszystkich, 
a które mają pokazać, że ofiarodawcy szanują go głębiej (9) niż ci, którzy przynieśli bombonierkę. Czy 
nikt nie potrafi inaczej, prościej (10) wyrazić sympatii wobec kolegi? 

Esercizio 7
Unire le colonne.
1c – 2g – 3h – 4j – 5b – 6d – 7f – 8a – 9e – 10i

Esercizio 8
Completare il testo declinando i pronomi possessivi del tipo appropriato. 
1. Państwo Tarańscy mają domek nad jeziorem. Oni chętnie spędzają weekendy w swoim małym domku 
nad jeziorem. – 2. Czy nad kominkiem wisi portret waszej babci? Jest bardzo ładny, kto malował portret 
waszej babci? – 3. Mam w domu piękne muszle, ale trzymam je za szkłem, bo nie lubię, kiedy ktoś do-
tyka moich pięknych, różnokolorowych muszli. – 4. Anka i Waldek otworzyli mały sklep na rogu. Czy 
robisz czasem zakupy w ich małym sklepie? – 5. Słyszałam, że masz dobrego dentystę. Czy możesz mi 
dać telefon do swojego dentysty, proszę. – 6. Słyszałam, że masz dobrego dentystę. Czy mogę cię prosić 
o numer do twojego dentysty? – 7. Kiedy przychodzą wakacje, pakuję swoje rzeczy, biorę swoją kartę 
kredytową i jadę w świat! – 8. W przedziale siedzą pasażerowie i mają dużo walizek i toreb. Wszyscy 
pilnują swoich bagaży. – 9. Na parkingu strzeżonym stoją nasze samochody. Dozorca pilnuje naszych 
samochodów. – 10. Czy to ty kupiłaś tę książkę? Czy mogłabyś pożyczyć mi swoją nową książkę? 

Esercizio 9
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate. 
1. Wakacje spędzimy nad morzem. – 2. Tu można kupić kawę z Brazylii. – 3. Boję się chodzić po 
ciemku przez cmentarz, chociaż to krótsza droga na przystanek. – 4. Musicie kupić nowe radio, to 
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stare jest do niczego. – 5. Możecie zwiedzać tę galerię dzięki bogatemu sponsorowi. – 6. Na Ukra-
inie odbył się ciekawy festiwal muzyczny. – 7. Nie pamiętam, jak masz na imię. – 8. Ten obraz jest 
dość stary, pochodzi sprzed I wojny. – 9. Lubię różne programy telewizyjne, oprócz seriali komedio-
wych. Są infantylne. – 10. W ZOO widzieliśmy lwa, który chodził nerwowo dookoła swojej klatki. –  
11. Wiosną ptaki wracają z Afryki do starych gniazd. – 12. Publiczność idzie na koncert na Plac 
Litewski. – 13. Bez biletu nie można korzystać z komunikacji miejskiej. – 14. Przed ministerstwem 
rolnicy protestują przeciwko ministrowi. – 15. Klient płaci za obiad i drinka u kelnera. – 16. Go-
dzinami mogę rozmawiać przez telefon o ważnych sprawach. – 17. Już są prawie wszyscy, oprócz 
Piotrka i Jaśka, którzy poszli po owoce. – 18. Wśród tancerek zauważyłem jedną o pięknych rudych 
włosach. – 19. Artur zbudował za miastem domek letniskowy pod, z drewna. – 20. – Dokąd jedziesz 
z tą walizką? – na dworzec, oczywiście! 

Esercizio 10
Scrivere in lettere le date tra parentesi. 
1. W tym roku Wielkanoc wypada trzeciego kwietna – 2. Polska obchodzi Święto Niepodległości jede-
nastego listopada (11 XI) – 3. Imieniny Olgi są jedenastego lipca – 4. Dzieci zaglądają pod poduszkę 
szóstego grudnia rano, żeby zobaczyć, jakie prezenty przyniósł im św. Mikołaj. – 5. W walentynki, 
czternastego lutego kwiaciarnie sprzedają mnóstwo czerwonych róż, a w restauracjach wszystkie sto-
liki są zarezerwowane. – 6. W tym roku rok szkolny zaczyna się drugiego września – 7. Dwudziestego 
pierwszego czerwca – 8. Jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji, obchodzimy trzecie-
go maja – 9. Od kilku lat stały się modne zabawy z okazji Helloween, urządzane trzydziestego pierw-
szego października – 10. Pierwszego sierpnia w Warszawie i w całej Polsce wspominamy Powstanie 
Warszawskie, jego bohaterów i historię. 

Esercizio 11
Coniugare i verbi all’imperativo come nell’esempio. 
1. Mam tu zdjęcia z wakacji. Musisz je zobaczyć. Zobacz je! – 2. Samochód jest zepsuty. Musisz go zre-
perować. Zreperuj go! – 3. Jest już późno. Musisz wrócić do domu. Wróć do domu! – 4. Byłeś niemiły 
dla Hani. Musisz ją przeprosić. Przeproś ją! – 5. To mleko nie jest już dobre. Nie wolno go pić. Nie pij 
go! – 6. Muszę wrócić do domu. Czy możesz tu czekać? Czekaj tu! – 7. Jesteś bardzo zmęczony. Musisz 
trochę odpocząć. Odpocznij trochę! – 8. Lubię słuchać twojej muzyki. Czy możesz jeszcze grać? Graj 
jeszcze! – 9. Jarek jest taki miły. Czy możesz go jeszcze zaprosić? Zaproś Jarka! – 10. Przecież ja mam 
rację! Nie możesz się ze mną kłócić! Nie kłóć się ze mną! 

Unità 38

Esercizio 1
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato.
1. Żeby sprawdzić rozkład jazdy autobusów, pasażer wpisał w okienko wyszukiwarki numer linii. –  
2. Kiedy Radek wpisał do diagramu krzyżówki ostatnie słowo, wstał i poszedł do kuchni po herbatę. 
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– 3. W czasie klasówki nieprzygotowany uczeń przepisał odpowiedzi od kolegi. – 4. Urzędniczka wy-
drukowała umowę, postawiła pieczątkę, podpisała i podała Jankowi. – 5. Ćwiczenie polegało na tym, 
że uczniowie przepisali wszystkie słowa z ramki w porządku alfabetycznym. – 6. Andrzej wziął do 
ręki nowy paszport, sprawdził dane i podpisał – 7. Studenci dostali test, podpisali go i zaczęli wyko-
nywać zadania. – 8. W pierwszych dniach nowego roku (ja) przepisałem adresy i telefony znajomych 
do nowego kalendarzyka. – 9. Rysiek skończył pisać mail do przyjaciela, przeczytał go i dopisał jesz-
cze, że ma na sobotę bilety na mecz i zapytać, czy przyjaciel ma ochotę z nim pójść. – 10. Formularz 
prenumeraty był tak mały, że Irena z trudnością tam wpisała tytuł zamawianego czasopisma „Języki 
Obce w Szkole”. 

Esercizio 2
Inserire nelle frasi uno dei verbi sotto elencati all’infinito.
1. Rozumiem, że kochasz te buty, chodzisz w nich od kilku lat, zobacz, że są tak zniszczone, że po-
winnaś je wyrzucić. Już dawno przestały być eleganckie. – 2. Kanarek nie może spać przy zapalonym 
świetle, czy możesz narzucić coś na klatkę, żeby miał ciemno. – 3. Do budynku ministerstwa zbliżyli 
się demonstranci, tak pełni agresji, że w ich rękach pojawiły się jajka i pomidory – okazuje się, że byli 
przygotowani, żeby obrzucić nimi ministerstwo. – 4. Kiedy Zbyszek zobaczył Alę w oknie pociągu, 
chciał z radości podrzucić do góry kapelusz, ale bał się, że przy tym wietrze go nie złapie. – 5. W czasie 
zabawy synek Aliny potrafi rozrzucić zabawki po całym pokoju; zupełnie nie można tam wejść. – 6. Na 
szafce w korytarzu leżą dokumenty przygotowane do kopiowania, kiedy będziesz przechodzić obok, 
uważaj, żeby niczego nie zrzucić na podłogę. – 7. Walizka Wandy nie zapinała się, więc Wanda jeszcze 
raz przemyślała, czego potrzebuje na wakacjach, a bez czego może się obejść i zdecydowała się odrzu-
cić sweter i spodnie. – 8. Ogień w kominku gaśnie, muszę dorzucić trochę drewna. – 9. Napisałam już 
kartki pocztowe do wszystkich, na szczęście mam znaczki pocztowe, więc teraz wystarczy odpowiadały 
kartki do skrzynki; nie trzeba iść na pocztę. – 10. Złodziejowi udało się wypchał przez płot plecak z 
ukradzioną rzeźbą, a potem przybiegły psy i zatrzymały go na terenie willi. 

Esercizio 3
Scegliere il verbo giusto fra quelli indicati e inserirlo nella frase in forma appropriata.
1. Telefon z wiadomością o wypadku zadzwonił, kiedy dyrektorka podpisywała umowę na dostawę gazu. –  
2. Salezjanie są znani z tego, że zakładali szkoły dla chłopców, także niebogatych. – 3. Kiedy pojecha-
liśmy na wakacje, nasze kwiaty podlewała co drugi dzień Grażyna, nasza sąsiadka. – 4. Dziadkowie 
przez kilkanaście lat wpłacali na konto dla wnuczki i ona teraz z tych pieniędzy kupi sobie samochód. –  
5. Uczniowie ze wszystkich klas w grudniowe soboty przygotowywali koncert kolęd. – 6. Władze Cheł-
ma w 1992 postanowiły hucznie obejść 700-lecie nadania praw miejskich, zaplanowano koncerty, pa-
rady i pokaz sztucznych ogni. Chełm dostał prawa miejskie w 1392 roku. – 7. Prokuratura sprawdza 
oskarżenie, że producenci soku owocowego przekupili dyrektora lotniska, żeby zmienił dystrybutory 
napojów. – 8. Niskie ceny biletów lotniczych wpłynęły na plany wakacyjne wielu Polaków – rodacy 
ruszyli na podbój Europy. – 9. Kontrola wykazała, że nie wszystkie batony w sklepiku szkolnym odpo-
wiadały normom żywieniowym dla dzieci. – 10. Krystian w kabarecie studenckim występował z mono-
logiem przekupki i do tego występu kupił sukienkę w dużym rozmiarze i wypchał sobie piersi, brzuch 
i pośladki wieloma szalikami. 
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Esercizio 4
Lavoriamo con i sostantivi deverbali.
a. Scegliere uno dei sostantivi sotto elencati, declinarlo e inserirlo nella frase.
1. Jako dekoratorka wnętrz Celina odpowiada za ustawienie mebli w pokojach hotelu Pod różą. –  
2. Uczniowie sygnalizują gotowość do odpowiedzi przez podniesienie ręki. – 3. Tabletka wapna była bardzo 
duża i Hania miała kłopot z jej połknięciem. – 4. Ojciec Irka bardzo nalegał na obcięcie długich włosów, które 
uważał za nieeleganckie. – 5. Mirka kupiła specjalny środek do usuwania mocnych zabrudzeń z mebli. – 6. 
Dzięki świetnemu oświetleniu Krysia na fotografii wygląda całkiem młodo. – 7. W październiku włączyli-
śmy ogrzewanie w domu, bo na dworze zrobiło się zimno. – 8. Skrzypnięcie otwieranych przez syna drzwi 
obudziło rodziców. – 9. Odkrycie Ameryki w 1492 roku było możliwe między innymi dzięki wynalezieniu 
busoli. – 10. Wygląd starych spodni czy swetra można poprawić przez naszycie jakiejś aplikacji. 

b. Scrivere da quale verbo derivano i sostantivi dati.
1. chwycić – 2. dotknąć – 3. grać – 4. kołysać – 5. kopnąć – 6. obciąć – 7. odkryć – 8. ogrzewać –  
9. oświetlić – 10. naszyć – 11. połknąć – 12. podnieść – 13. przejść – 14. skrzypnąć – 15. truć – 16. trzasnąć 
– 17. umyć – 18. ustawić – 19. usuwać – 20. wynaleźć – 21. zabrudzić – 22. zjeść 

Esercizio 5
Sostituire le frasi riportate con le relative espressioni col sostantivo deverbale, come nell’esempio.
1. Rok tysiąc pięćset czterdziesty trzeci: ogłoszenie teorii heliocentrycznej. – 2. Rok tysiąc sześćset dzie-
wiąty: użycie teleskopu do obserwacji Księżyca. – 3. Rok tysiąc siedemset czternasty: skonstruowanie 
termometru na rtęć i opracowanie skali pomiarów temperatury. – 4. Rok tysiąc osiemsetny: zbudowanie 
baterii elektrycznej, która działa przez zanurzenie w słonej wodzie płytki srebra i cynku. – 5. Rok tysiąc 
osiemset czterdziesty ósmy: wyznaczenie (obliczenie) temperatury zera bezwzględnego. – 6. Rok tysiąc 
osiemset pięćdziesiąty trzeci: wydestylowanie nafty z ropy naftowej i znalezienie zastosowania dla niej w 
lampie naftowej; zbudowanie lampy naftowej. – 7. Rok tysiąc osiemset osiemdziesiąty trzeci: skroplenie 
tlenu i azotu – 8. Rok tysiąc osiemset osiemdziesiąty piąty: opracowanie szczepionki przeciw wściekliźnie. 
– 9. Rok tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty piąty: zbadanie i opisanie promieni X, zwanych w Polsce pro-
mieniami rentgena. – 10. Rok tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty szósty: opracowanie zasad psychoanalizy. 
– 11. Rok tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty ósmy -odkrycie polonu (Po) i radu (Ra). – 12. Rok tysiąc dzie-
więćset jedenasty: wprowadzenie terminu „witamina” i leczenie chorych na awitaminozy. – 13. Rok tysiąc 
dziewięćset piętnasty: opracowanie ogólnej teorii względności. – 14. Rok tysiąc dziewięćset dwudziesty 
ósmy: odkrycie penicyliny. – 15. Rok tysiąc dziewięćset czterdziesty ósmy: stworzenie teorii informacji 
i nazwanie najmniejszej jednostki informacji słowem „bit”. – 16. Rok tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty 
trzeci: odczytanie pisma linearnego B. – 17. Rok tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty pierwszy: odkrycie na-
tury chemicznej witaminy B12. – 18. Rok tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty siódmy: odkrycie pierwszego 
pulsara, gwiazdy neutronowej. – 19. Rok tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty siódmy: sklonowanie owcy 
Dolly. – 20. Rok dwa tysiące dwunasty: wylądowanie sondy Curiosity na Marsie. 

Esercizio 6
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato.
1. Gdzie byliście tak długo?! Czekam na was już od trzy kwadranse! – 2. Drogowskaz wskazuje drogę 
do miasta. Ale my ją już dawno znamy. – 3. Czy macie czas w sobotę? Mam ochotę odwiedzić was w ten 
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weekend. – 4. Wczoraj było wesele Aliny. Ciotka zawiadomiła rodzinę o nim listem. – 5. Filiżanki są brud-
ne. Piliśmy w nich kawę. – 6. Irek nie widzi dobrze z tablicy? Zaprowadź go do okulisty! – 7. „Kochani 
Rodzice! Myślę o was codziennie...” – 8. Mieszkasz na drugim piętrze? Kto mieszka pod tobą na pierw-
szym piętrze? – 9. Darek jest moim przyjacielem. Przyjaźnię się z nim od wielu lat. – 10. Tu leży rachunek 
telefoniczny i za gaz. Zapłać je na poczcie! 

Esercizio 7
Trasformare le frasi secondo lo schema indicato. 
1. Ambasador jest przedstawicielem kraju. Wszędzie go reprezentuje. – 2. Kupiliśmy nowe meble. Trudno 
było je wnieść na czwarte piętro. – 3. Zuzanna mówi tylko po polsku. Czy rozumiesz ją dobrze? – 4. Jeste-
ście tacy inteligentni. Profesor lubi dyskutować z wami o Unii Europejskiej. – 5. Ja albo koledzy. Musisz 
wybrać między mną, nimi/nimi a mną! – 6. Głosowaliście za wycieczką? Reszta głosowała przeciwko 
niej/wam. – 7. Często rozmawiam z obcokrajowcami. Uczę ich już kilka lat. – 8. Nie wiedzieliśmy, że je-
steś taki sławny! Ale wczoraj przeczytaliśmy o tobie artykuł w „Polityce”. – 9. Kazik ! Staszek! Chłopcy, 
ledwo was poznałam! – 10. Dla kogo jest to ćwiczenie? – nie dla mnie, a więc dla ciebie, a może dla niego, 
albo dla niej, możliwe też że dla was, albo dla nich. 

Esercizio 8
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.
Natalia pracuje w kawiarni Łyżeczka już od (1) dwóch lat. Bardzo lubi tę pracę i jest z (2) niej zadowo-
lona. Dzięki (3) pracy jest w (4) stanie sama utrzymać się z (5) dala od (6) domu. Stojąc za (7) barem, 
podając kawę i ciastka, kręcąc się wśród (8) gości zarabia na (9) życie. Pamięta, że na (10) początku 
żywiła obawy wobec (11) pewnego gościa. Tygodniami spoglądała ku (12) niemu lękliwie, nie odpo-
wiadała na (13) powitania. Gdy okazało się, że ten postawny mężczyzna o (14) donośnym głosie nie 
jest gangsterem tylko aktorem w (15) pobliskiego teatru lalkowego, myślała, że pęknie ze (16) śmiechu. 
Ostatnio przysłał jej pozdrowienia znad (17) morza. Natalia ma wiele takich historyjek zza/spod (18) 
lady, i często na (19) spotkaniach towarzyskich opowiada je wbrew (20) rozsądkowi.

Esercizio 9
Completare le frasi con le espressioni di tempo date, declinandole e aggiungendo la preposi-
zione se necessario.
1. Koncert zacznie się o dwudziestej trzydzieści. – 2. Tego lata będą modne kolory morskie: błękit, turkus, 
szmaragd. – 3. Nie wszystkie sklepy są otwarte w sobotę/w soboty po południu. – 4. Wielu Polaków na długi 
weekend majowy planuje wycieczki zagraniczne. – 5. Musimy koniecznie pójść do ogrodu botanicznego 
pewnego słonecznego dnia/w pewien słoneczny dzień. – 6. W dwa tysiące piątym roku Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie skończył 50 lat! – 7. Mogą państwo poczekać w kawiarni obok, zdjęcia będą gotowe za godzi-
nę. – 8. Święto Pracy obchodzimy w Polsce tak, jak na całym świecie, pierwszego maja. – 9. Zimą/w zimie 
w polskim klimacie, kiedy jest dużo śniegu, niezbędne są wysokie buty (kozaki). – 10. Dwunastego kwietnia 
tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego pierwszego roku odbył się pierwszy lot człowieka w kosmos. 

Esercizio 10
Unire le due frasi col pronome relativo który nella forma appropriata.
1. Gdzie jest szczotka, której używałem wczoraj w garażu? – 2. Patrycja rysuje we wszystkich zeszytach 
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różne rzeczy, które przychodzą jej do głowy przy muzyce. – 3. Marek przyniósł od fotografa zdjęcia, 
które zrobiliśmy w tym roku na wakacjach. – 4. Pod stołem leży parasolka, którą zwykle noszę w torbie. 
– 5. Płatki, które reklamuje znany sportowiec, są bardzo smaczne. – 6. Przed operą stali smutni meloma-
ni, dla których nie było już biletów. – 7. W radiu jest wywiad z piosenkarką, o której słyszeliśmy dużo 
dziwnych rzeczy.8. W tym dużym pudle, na którym jest napis po fińsku, znajduje się mój nowy fotel do 
biurka. – 9. Trzeba zadzwonić do hydraulika, z którym rozmawialiśmy już kiedyś o piecyku w łazience. 
– 10. Klientom podoba się nowoczesna biżuteria, którą zaprojektował pan Zenon. 

Unità 39

Esercizio 1
Sostituire le espressioni date col participio. 
1. błyszczący. – 2. kwitnący. – 3. mówiący. – 4. czytający. – 5. pracujący. – 6. mieszkający. – 7. podska-
kujący. – 8. męczący. – 9. palący. – 10. świecący. 

Esercizio 2
Trasformare le frasi composte in frasi semplici usando il participio.
1. Do autobusu wsiadł chłopak rozmawiający przez komórkę. – 2. Profesor ceni samodzielnie myślące osoby 
i zaprasza je do współpracy. – 3. Najnowsze wiadomości z giełdy usłyszeliśmy z radia stojącego w kuchni. 
– 4. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do noszenia czepka. – 5. Turyści, chodzący po Rzymie w 
słońcu, które pali, czasem dostają udaru słonecznego. – 6. Drukarka, hałasująca za ścianą, przeszkadza nam 
w pracy. – 7. Z garnka wydobywa się apatyczny zapach gotującego się krupniku. – 8. Studenci przyjeżdża-
jący na stypendium, muszą sami szukać mieszkania. – 9. Zachodzące słońce barwi niebo na różowo, żółto i 
czerwono. – 10. Klient, zakładający konto w naszym banku, może liczyć na dobre oprocentowanie. 

Esercizio 3
Tra i verbi sotto elencati scegliere quello appropriato secondo il contesto, trasformarlo in par-
ticipio e inserirlo nella frase nella forma giusta.
1. Kierowca musi uważać na pieszych przechodzących przez jezdnię na pasach i poza nimi. – 2. Patry-
cja otworzyła oczy i wzięła do ręki dzwoniący budzik. – 3. Mateusz czasem w kuchni zakłada rękawice 
ochronne, żeby nie dotykać brudzących warzyw. – 4. Wiatr porusza suszącą się na sznurku bielizną. –  
5. Policjant podszedł do chłopców chodzący na deskorolkach na placu zabaw. – 6. Pociąg hałasująca dziś 
do Padwy ma 2 dodatkowe wagony. – 7. Dla gotującego się udział w turnieju tenisowym zarezerwowano 
jedną szatnię. – 8. Sprzątaczka wyrzuciła do kosza przyjeżdżający bukiet i umyła flakon. – 9. Wielu ludzi 
wbrew Zachodzące przepisom nie płaci za radio i telewizor. – 10. Przy zakładający w galerii obrazach 
dużymi literami podano dokładne opisy: autor, tytuł, data powstania. 

Esercizio 4
Trascrivere le frasi, spostando la desinenza mobile. 
1. Po drugiej stronie idzie aktor, którego ostatnio podziwialiśmy w telewizji. – 2. Wieczorem przecież 
bez problemu mogłybyście to zrobić! Nie musicie teraz. – 3. Co wczoraj znaleźliście ciekawego w tym 
antykwariacie? – 4. Zastanawiam się, gdzie mogłybyśmy przenocować... – 5. Dlaczego mi o tym nie 
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powiedziałeś wcześniej? – 6. Cześć, kopę lat! Pamiętasz, kiedy się ostatnio widzieliśmy? – 7. A gdzie 
się tak wybrudziliście?! Jesteście całkiem czarni! – 8. Zupełnie nie wiem, z kim mógłbyś pójść na tę 
zabawę. – 9. Czy nie zechciałbyś podać mi słownika z regału, bardzo proszę. – 10. Czy ja się dowiem w 
końcu, jaki kolor wybraliście do salonu?! 

Esercizio 5
Completare il testo con i pronomi possessivi di tipo appropriato nella forma corretta.
1. Idę na spacer ze swoim psem. Czasem dzieci sąsiada chcą się bawić z moim psem. – 2. Bierzesz swoją 
torbę i idziesz do szkoły. Robert bierze twoją torbę, bo jest ciężka. – 3. Lubię bawić się z ich dzieckiem. 
Oni bardzo kochają swoje dziecko. – 4. Wczoraj Jurek rozmawiał z twoją mamą. Kiedy ty rozmawiałeś ze 
swoją mamą? – 5. Dorota lubi siedzieć w swoim ogrodzie. Byliśmy wczoraj na imprezie w jej ogrodzie. – 
6. Ona lubi zajmować się swoimi włosami. Mama czesze jej włosy. – 7. Ja czasem piszę listy do ich córki. 
Oni często mówią o swojej córce. – 8. Chcę czytać waszą pracę domową. Musicie napisać swoją pracę 
domową jeszcze raz. – 9. Ale ciągle używam swojego komputera. Nikt nie interesuje się moim kompute-
rem. – 10. Rodzice pomagają swojej sąsiadce. Wolontariuszka z PCK pomaga ich sąsiadce. 

Esercizio 6
Scrivere in lettere i numerali tra parentesi, ricordando che si tratta di numerali di vario tipo, 
inserendoli nella frase in forma corretta.
Na rozpoczęcie obrad siódmego  Kongresu Polonistycznego czeka w auli pięćdziesięcioro (1) ucze-
stników, wśród których dominują kobiety – na sali znajdują się trzydzieści dwie (2) panie. Większość 
uczestników najwyraźniej dobrze się zna – tuż przy drzwiach dwie (3) Japonki witają się z autorem 
słownika polsko-japońskiego w czterech (4) tomach. Do profesor Miziurskiej podeszło jej siedem (5) 
dawnych studentek, dzisiaj są docentami na siedmiu (6) różnych uniwersytetach. Grupka sześciu (7) 
kobiet na środku sali coś sobie opowiada i śmieje się serdecznie. Pod oknem dwóch (8) wydawców serii 
literackiej, którzy w czterech (9) walizkach przywieźli wydany przed pięcioma (10) miesiącami tomik, 
daje autorom tekstów po jednym (11) egzemplarzu, a pozostałym zainteresowanym sprzedaje go ze 
zniżką dwudziestu (12) procent. Obok sekretarka wypisuje dla pięciorga (13) delegatów z Białegostoku 
bony obiadowe – trzej (14) panowie muszą wyjechać wcześniej, a dwie (15) panie są wegetariankami 
i będą chodzić na posiłki do baru wegetariańskiego. Na krzesłach w dziesiątym (16) rzędzie postawi-
li swoje pełne notatek i książek teczki czterej (17) badacze i z zapałem wrócili do przerwanej przed 
sześcioma (18) godzinami dyskusji o trzech (19) teoriach poruszonych w referatach trojga (20) poloni-
stów uczących w trzech (21) różnych częściach świata: Hanna pracuje w Czechach, Ruggi w Brazylii, a 
Tom w Australii. Na twarzach osiemnastu/osiemnaściorga (22) nowych w towarzystwie polonistów ma-
luje się niepewność. Uczestnicy zaczynają zajmować miejsca, bo przewodniczący właśnie ogłasza, że 
za piętnaście (23) minut zaczynają się obrady i przypomina, że referaty nie powinny przekraczać dwud-
ziestu (24) minut. Obrady skończą się o godzinie dziewiętnastej (25), zaś między trzynastą trzydzieści 
a piętnastą (26) jest przewidziana przerwa obiadowa.

Esercizio 7
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.
Telefon w środku nocy.
Było krótko po (1) północy, kiedy u (2) Darii zadzwonił telefon. Zdziwiła się, bo o (3) tej porze nikt do 
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(4) niej nie dzwonił, ale po (5) chwili podeszła do (6) aparatu. Usłyszała męski głos jak spod (7) podłogi, 
właściwie nic nie mogła zrozumieć. Poprosiła o (8) powtórzenie. w (9) końcu zrozumiała, że ktoś pytał 
o (10) jej opinię na (11) temat nowego serialu w (12) telewizji. Tłumaczyła, że nie może odpowiedzieć 
na (13) to pytanie, bo nie ogląda seriali i nic o (14) nich nie wie. Ale obcy głos pytał bez (15) końca. 
Daria miała tego dość, ze (16) złością rzuciła słuchawkę na (17) stół i poszła do (18) łóżka. Postanowiła 
rano coś z (19) tym zrobić, ale nie wiedziała, gdzie może zaprotestować przeciwko (20) takim nocnym 
telefonom.

Esercizio 8
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi nella forma appropriata.
1. Witek często pisze krótkie reportaże, ale marzy o tym, żeby kiedyś napisać powieść kryminalną i mieć 
dzięki niej pieniądze na nowy dom z ogródkiem. – 2. Przed wyjściem do sklepu postanowiłam dopisać 
do listy zakupów jeszcze majonez, bałam się, że zapomnę, a nie lubię się wracać do sklepu. – 3. Pamię-
taj, na teście musisz sam wszystko wiedzieć, nie możesz nic odpisać od kolegi. – 4. Wiem, że to trudne, 
ale proszę się uspokoić i obsiadła tego chłopaka, który panią uderzył. – 5. Panie dyrektorze, proszę 
przeczytać jeszcze raz i wsiedli ten dokument. – 6. Niestety, nie mam żadnej kartki, żeby osiadła twój 
numer telefonu... Tylko bilet. – 7. I dziś znów nie zdążyłeś zasiadły Romkowi na ten list, a on czeka na 
odpowiedź. – 8. Muszę z książki telefonicznej wsiadł telefony i adresy wszystkich sklepów z kompute-
rami, a potem tam dzwonić i pytać o nowy program. – 9. Kiedy znajdziesz trochę czasu, żeby przysiadł 
się nowe słówka z tych kartek do zeszytu? – 10. Szukasz nowej pracy? – Musisz napisać bardzo dobre 
CV. – 11. Czy możesz na tej kartce do babci dopisać jeszcze pozdrowienia ode mnie? – 12. Ten blankiet 
jest bardzo mały, nie wiem, czy dam radę wpisać tu cały adres. – 13. Wydaje mi się, że ty masz prze-
pis na tort orzechowy; czy mogę go od ciebie przepisać. – 14. Boję się, że zapomnę, kiedy Agata ma 
imieniny; muszę koniecznie zapisać tę datę w notesie. – 15. Bardzo się cieszę, że będziecie budować 
dom. Czy możesz mi opisać okolicę? – 16. Kiedy robisz ćwiczenia gramatyczne, często wystarczy tylko 
zsiadł jedno słowo w lukę. – 17. Wyobraź sobie, że przed chwilą dzwonił Andrzej i pytał o nasz adres! 
Zgubił notes z adresami i nie może nam obsiedli na nasz list z zaproszeniem. – 18. Na jutro wszyscy 
uczniowie muszą zsiadłam z encyklopedii nazwiska 5 noblistów. – 19. Każdy student musi rozsiedli się 
swoją pracę imieniem i nazwiskiem. – 20. Kiedyś muszę wsiadł wszystkie wspomnienia dziadka, bo te 
jego opowieści wojenne to ciekawe historie. Każdy w rodzinie coś pamięta. 

Esercizio 9
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato. 
1. Karol wysiadł na złym przystanku i nie wiedział, gdzie jest. – 2. Ekspres nie jechał przez Radom, 
więc (ja) jechał w Warszawie na osobowy. – 3. Przy obiedzie dosiadł się do nas miłośnik nart i mówił 
tylko o nartach. – 4. Szarańcza przyleciała na pole, obsiadła rośliny i zniszczyła wszystko – 5. Przy 
szpitalu wojskowym wsiedli do autobusu kontrolerzy. – 6. Po zdobyciu medalu Otylia Jędrzejczak nie 
osiadła na laurach i ćwiczyła dalej. – 7. Dzieci umyły ręce i niechętnie, ale w końcu, zasiadły do pracy 
domowej. – 8. Po przegranym meczu trener wsiadł ostro na piłkarzy i dał im reprymendę. – 9. Do Kasi 
przysiadł się w barze jakiś facet i zaproponował jej drinka. – 10. W przedziale pierwszej klasy Tomek 
rozsiadł się wygodnie i zabrał się do lektury. – 11. Kiedy pierwszy raz wsiadłem na konia, strasznie się 
bałem. – 12. W latach dziewięćdziesiątych Polacy przesiedli się z maluchów na fordy i fiaty. – 13. Po 
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śmierci Zygmunta Starego zasiadł na tronie jego syn, Zygmunt August. – 14. Skoro wysiedliście z au-
tobusu przy poczcie, mogliście tam kupić kartę telefoniczną. – 15. Gęsta mgła osiadła na łąkach i cały 
świat był biały. – 16. Kolega poprosił mnie, żebym zsiadł z roweru, bo chciałby się przejechać. – 17. W 
piątkowy wieczór klienci obsiedli wszystkie stoliki w modnym pubie. – 18. Kręciło mi się w głowie, 
nie wiem, jak zsiadłam z huśtawki i trafiłam do WC. – 19. Ogród był duży i pełen altanek i ławek, więc 
goście rozsiedli się po ogrodzie. – 20. Listonosz włożył listy do skrzynki, wsiadł na motor i pojechał. 

Esercizio 10
Aggiungere i prefissi sotto elencati se necessari (alcuni si possono ripetere). 
Praca krawca bywa często niedoceniana, zresztą dziś ludzie kupują gotowe ubrania, szycie na miarę to 
rzadkość. Ale, jak opowiada moja sąsiadka, która jest krawcową, jeszcze ciągle jest coś do zrobienia, 
a czasem nawet coś ciekawego. Klientka, która jest aktorką i potrzebuje kostiumów na scenę, przyno-
si często coś do szycia (1). Pewna młoda kobieta, która na zmianę tyje i chudnie, w chwilach euforii 
prosi o zszycie (2) zbyt szerokiej spódnicy, zaś kilka miesięcy później przynosi ją do rozszycia (3). 
Kiedyś pewna klientka, wybierając się na bal przebierańców, przyniosła letnią sukienkę do obszycia (4) 
zielonym materiałem dookoła na dole i przy rękawach, żeby powstał kostium roślinki. Często mama 
chłopców z bloku obok przynosi spodnie i bluzy do naszycia/przyszycia (5) łat, w miejscach szybko 
przecierających się; na kolanach i łokciach. Czasem ktoś prosi o przyszycie/doszycie (6) dodatkowej 
kieszeni w nowej marynarce, albo podszycie (7) za długich spodni, czy zaszycie/zszycie (8) za długiego 
rozporka w spódnicy. Prawdziwą przyjemność sprawia jednak krawcowej szycie (9) sukien ślubnych, 
bo to naprawdę twórcze zadanie, no i te opowieści o przygotowaniach do ślubu! Chociaż uszycie (10) 
sukni ślubnej to nie jest bułka z masłem.

Esercizio 11
Completare le frasi al condizionale, come nell’esempio.
Esempi di frase.
1. Gdybym nie dostała rano ulubionej gazety, nie wiedziałabym, co grają w kinach. – 2. Gdyby nie 
nosiła codziennie tych pięknych korali, nie zgubiłaby ich w szatni. – 3. Gdybyś nie zapomniał zabrać 
aparatu, mielibyśmy nowe zdjęcia do albumu. – 4. Gdybyś miała przy sobie kartę telefoniczną, mo-
głabyś zawiadomić rodziców, że późno wrócisz. – 5. Gdyby ten bandyta nie wyznał w końcu prawdy, 
policja dalej prowadziłaby dochodzenie. – 6. Gdyby czas nie płynął tak szybko, wykonalibyśmy cały 
plan. – 7. Gdyby chmury nie zakrywały całego nieba, nie wzięlibyśmy ze sobą parasolki. – 8. Gdyby 
bilety lotnicze były tańsze, częściej latalibyśmy do Niemiec. – 9. Gdybyś dłużej patrzyła w niego jak 
w tęczę, zakochałabyś się po uszy. – 10. Gdybyście lubili mniej krzykliwe kolory, wasze mieszkanie 
byłoby mniej jaskrawe. 

Esercizio 12
Creare le domande partendo dalle espressioni in corsivo.
1. Jak wracał do domu? – 2. Kiedy się ucieszyli? – 3. Ile zdjęć zamówili? – 4. Po co podeszła do poli-
cjanta? – 5. Dlaczego Kazik kupił nowy kalendarz? – 6. Jak zimno się zrobiło? – 7. Czy była przygnę-
biona Marysia? – 8. Skąd chłopiec wyjął pudełko z żołnierzykami? – 9. Którędy spacerowałaś latem? 
– 10. Na kiedy dyrektor chce mieć projekt? 
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Unità 40

Esercizio 1
Dove possibile, trasformare le frasi in frasi equivalenti usando il gerundio. Se non è possibile, 
ricopiare semplicemente la frase.
1. Uczniowie szukając czegoś w internecie, siedzą przy komputerach./Uczniowie szukają czegoś w in-
ternecie, siedząc przy komputerach. – 2. Kupując bilet lotniczy, sprawdzam uważnie dane umieszczone 
na nim. – 3. Wieczorem idziesz na trening, rozmawiając z przyjaciółmi przez komórkę./Idąc wieczorem 
na trening, rozmawiasz z przyjaciółmi przez komórkę. – 4. Rodzina jechała na rowerach na wycieczkę, 
rozglądając się po okolicy./Rodzina jadąc na rowerach na wycieczkę, rozglądała się po okolicy. – 5. Kole-
ga przepraszając mnie za przykrość, obiecywał już tak nigdy nie robić. – 6. W sobotnie popołudnie będę 
siedzieć na balkonie, czytając ciekawą książkę./W sobotnie popołudnie siedząc na balkonie, będę czytać 
ciekawą książkę. – 7. Grupa podziwiała rzeźby w galerii, zadając liczne pytania kustoszowi./Podziwiając 
rzeźby w galerii, grupa zadawała liczne pytania kustoszowi. – 8. Pamiętaliśmy o przestrogach babci, idąc 
na strych w starym domu. – 9. Tamta kasjerka pracuje na pół etatu, studiując ekonomię na uniwersytecie./
Tamta kasjerka pracując na pół etatu, studiuje ekonomię na uniwersytecie. – 10. Prosili o coś, uśmiechając 
się do rozmówcy./Prosząc o coś, uśmiechali się do rozmówcy. 

Esercizio 2
Dove possibile, trasformare le frasi in frasi equivalenti usando il gerundio. Se non è possibile, 
ricopiare semplicemente la frase. 
1. Słuchając starych nagrań, ojciec bardzo się wzrusza. – 2. Kiedy mówiliśmy o różnych zawodach, przy-
szedł nam do głowy świetny pomysł. – 3. Kiedy Witek włączał komputer, jego ulubiona płyta grała w 
odtwarzaczu. – 4. Schylając się po stokrotkę, zauważyłem nagle srebrny kolczyk w trawie. – 5. Kiedy 
spóźniony pasażer wbiega na peron, pociąg niestety już odjeżdża. – 6. Gotując się w kuchni, sos pachniał 
smakowicie w całym domu. – 7. Kiedy słuchaliśmy komunikatu o zmianach w kursowaniu pociągów, nasz 
pociąg wjechał na peron. – 8. Nieuważny kierowca wysiadając z samochodu, gubi dokumenty i kluczyki. 
– 9. Kiedy Mariola wychodzi szybko od dentysty, parasolka upada z brzękiem na chodnik. – 10. Latem 
podróżując po kraju, będziemy robić zdjęcia i krótkie filmy. 

Esercizio 3
Volgere al gerundio i verbi tra parentesi. 
Dojeżdżamy do Białowieży, to właściwie maleńka wieś, ale widząc tu i dyskotekę i liczne sklepy, a także 
mnóstwo samochodów z rejestracjami z całej Polski, a nawet Europy, tracimy tę pewność. Zatrzymując 
się (1) w schronisku turystycznym, wiemy, że warunki będą skromne. Rozchodząc się (2) do pokoi, słu-
chamy przewodnika, i potem już wiemy, co będzie dalej. Świetnie! – jedziemy na ognisko. W pokojach 
przygotowujemy się do tego; zmieniamy ubrania na ciepłe, zabieramy kurtki, a wychodząc (3) pamiętamy 
jeszcze o jakimś sprayu czy kremie przeciw komarom. Ognisko to ulubiony sposób spędzania wieczoru w 
towarzystwie; śpiewając (4) znane piosenki, pieczemy w ogniu kiełbasę, a jedząc (5) ją potem, jesteśmy 
naprawdę dumni. Kiedy wieczór zamienia się w noc, wracamy do schroniska, żeby odpocząć przed na-
stępnym dniem. Drugi dzień to wycieczka po rezerwacie przyrody, dokąd idziemy z przewodnikiem, bo 
do rezerwatu nie można wejść inaczej. Przewodnik prowadząc (6) nas przez Białowieski Park Narodowy, 
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mówi dużo o roślinach i zwierzętach, chętnie odpowiada na nasze pytania. Spacerując (7) podziwiamy 
piękno natury i trochę się męczymy i zaczynamy myśleć o obiedzie. Ale przedtem jeszcze zwiedzanie 
rezerwatu pokazowego żubrów, to jest takie małe ZOO. W klatkach i na dużych wybiegach żyją żubry i 
jelenie, dziki, wilki i inne zwierzęta. stojąc (8) przed ich wybiegami fotografujemy jak szaleni, a dzieci za-
pominają o zakazie i karmią zwierzęta chlebem i trawą. Przewodnik marszczy brwi, widząc (9) to. Chyba 
najdłużej stoimy zawsze tam, gdzie są młode zwierzęta, one są takie śliczne i chętnie podchodzą w stronę 
ludzi. Natomiast przy wybiegu dzików nie można stać długo. Mówiąc (10) otwarcie – tam śmierdzi. Wy-
chodzimy z ZOO, robiąc  (11) pamiątkowe zdjęcia z żubrami. Teraz w końcu obiad!

Esercizio 4
Completare le frasi secondo la fantasia e la grammatica (un solo soggetto!). 
Esempi di frase. 
1. Idąc przez park, dzieci zbierały kasztany. – 2. Zamiatając przed domem, dozorca gwizdał cicho jakąś 
melodię. – 3. Uciekając przed deszczem, starałem się nie biec po kałużach. – 4. Pragnąc sukcesu, Leszek 
godził się na wszystko. – 5. Gniewając się na kolegę, nie będzie odbierać telefonów od niego. – 6. Poty-
kając się, doszłam w końcu do kontaktu, żeby zapalić światło. – 7. Nic nie robiąc, nie osiągnięcie żadnego 
sukcesu. – 8. Otwierając puszkę, uważaj na ostre brzegi, żeby się nie skaleczyć. – 9. Ucząc się pilnie, bez 
trudu skończysz studia. – 10. Składając podanie, studenci zostawiają w sekretariacie numer telefonu. 

Esercizio 5
Costruire le frasi secondo lo schema indicato. 
1. a. Kupiłem nową płytę kompaktową, a przedtem sprawdziłem jej cenę. b. Najpierw sprawdziłem cenę 
płyty, a potem ją kupiłem. c. Zanim kupiłem nową płytę kompaktową, sprawdziłem jej cenę. – 2. a. Ma-
ciek zastanowił się, jak śpiewa Henryk, a przedtem zaśpiewał piosenkę. b. Maciek najpierw zaśpiewał 
piosenkę, a potem zastanowił się, jak to robi Henryk. c. Zanim Maciek zastanowił się, jak to robi Henryk, 
sam zaśpiewał piosenkę. – 3. a. Mirka i Hubert troskliwie zajęli się gośćmi, a przedtem pomogli dziecku w 
lekcjach. b. Mirka i Hubert (najpierw) pomogli dziecku w lekcjach, a potem troskliwie zajęli się gośćmi.  
c. Zanim Mirka i Hubert troskliwie zajęli się gośćmi, pomogli dziecku w lekcjach. – 4. a. Chłopiec spokoj-
nie przeszedł przez jezdnię, a przedtem rozejrzał się w prawo i w lewo. b. Chłopiec spokojnie rozejrzał się 
w prawo i w lewo, a potem przeszedł przez jezdnię. c. Zanim chłopiec przeszedł przez jezdnię, rozejrzał 
się w prawo i w lewo. – 5. a. Bartek wysłał do Weroniki długi list miłosny, ale przedtem oczywiście zako-
chał się po uszy. b. Bartek zakochał się po uszy w Weronice, a potem wysłał do niej długi list miłosny. –  
6. a. Ojciec włączył telewizor, a przedtem spojrzał szybko na zegarek. b. Ojciec spojrzał szybko na 
zegarek, a potem włączył telewizor. c. Zanim ojciec włączył telewizor, spojrzał szybko na zegarek. –  
7. a. Pacjent wszedł do gabinetu dentystycznego, a przedtem zdjął płaszcz i szalik. b. Pacjent zdjął płaszcz 
i szalik, a potem wszedł do gabinetu dentystycznego. c. Zanim pacjent wszedł do gabinetu dentystycznego, 
zdjął płaszcz i szalik. – 8. a. Stefan w 1946 zbuntował się przeciwko ojcu, a przedtem przez lata zgadzał się 
na wszystko. b. Stefan przez lata zgadzał się na wszystko, a potem zbuntował się przeciwko ojcu. c. Zanim 
Stefan zbuntował się przeciwko ojcu, przez lata zgadzał się na wszystko. – 9. a. John i Whitney zwiedzili 
Stare Miasto, a przedtem czytali przewodnik turystyczny. John i Whitney czytali przewodnik turystycz-
ny, a potem zwiedzili Stare Miasto. b. Zanim John i Whitney zwiedzili Stare Miasto, czytali przewodnik 
turystyczny. – 10. a. Ewa w weekendy rysuje na deptaku portrety ołówkiem, a przedtem chodziła na kurs 
rysunku. b. Zanim Ewa zaczęła rysować na deptaku portrety ołówkiem, chodziła na kurs rysunku. 
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Esercizio 6
Completare le frasi con i pronomi possessivi di tipo appropriato nella forma corretta. 
1. Grażyna ma nowy płaszcz. Grażyna chce dziś pokazać swój płaszcz koleżankom. – 2. Krzysztof ma w 
akwarium egzotyczne ryby. W wakacje Teresa zajmuje się jego rybami. – 3. Mój toster jest zepsuty. Muszę 
jutro zanieść swój toster do warsztatu. . – 4. Masz dobry aparat fotograficzny. Czy możesz pożyczyć mi 
swój aparat na wycieczkę? – 5. Daliśmy paszporty recepcjonistce. Recepcjonistka ogląda nasze paszporty. 
– 6. Sąsiad zapukał do moich drzwi, a potem wrócił do swoich i podniósł ulotki. – 7. On często opowiada 
mi o swoich dzieciach, które mieszkają w Opolu. – 8. Chętnie także pyta mnie o moje sprawy zawodowe. 
– 9. Nie lubię o tym mówić, ale z przyjemnością słucham o jego pracy. – 10. Czasem zapraszam sąsiada do 
swojego mieszkania, wtedy on zamyka swoje mieszkanie na klucz i przychodzi na kawę. 

Esercizio 7
Completare le frasi con i pronomi possessivi di tipo appropriato nella forma corretta. 
Ostatnio Tomasz Bąk ogłosił na swojej. stronie internetowej, że ma dość dziennikarzy i nie będzie 
odpowiadać na żadne ich pytania. Od lat dziennikarze dobijali się do Tomasza o jego (1) zwierzenia, 
wypowiedzi, którymi chcieli ubarwić programy swoich (2) stacji i łamy swoich (3) czasopism. Tomasz 
był znany ze swojej (4) ekscentryczności, barwność jego (5) życia stała się już legendą, nie dziwiło 
więc, że tak nietuzinkowa postać rozpalała ciekawość i wyobraźnię. Czytelnicy kolorowych czaso-
pism spodziewali się w reportażach o Tomaszu dowiedzieć się czegoś nowego o jego (6) podróżach 
i przekraczaniu granic ludzkich możliwości. Widząc urzeczywistnienie swoich (7) marzeń w jego (8) 
wyczynach, czuli się zdolni do większych wysiłków w swoim (9) życiu, czytając o tym, jak Tomasz 
wprawiał w osłupienie swoich (10) współczesnych.

Esercizio 8
Introdurre nelle frasi le preposizioni appropriate.
Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją w (1) trzecią niedzielę października na (2) korytarzach i w (3) salach 
dzielnicowego domu kultury odbywa się giełda sprzętu zimowego. To świetny sposób na (4) pozbycie 
się niepotrzebnych już sanek, nart czy łyżew, czy też kupienie za (5) niewielkie pieniądze butów nar-
ciarskich, kijków czy gogli. Dużą część sprzedających stanowią zwykli mieszkańcy dzielnicy, na co 
dzień nie zajmujący się handlem, którzy chcą pozbyć się sprzętu, z (6) którego już nie korzystają, a 
który zalega w (7) szafach, w (8) piwnicach i na (9) strychach. Ale na (10) giełdę przychodzą też osoby 
zawodowo zajmujące się handlem, skupem i sprzedażą różnych rzeczy. Łatwo się zorientować, z (11) 
kim mamy do (12) czynienia, bo zwykle nikt nie ma pięciu par łyżew w (13) różnych rozmiarach czy 
dziesięciu kijów hokejowych. Na (14) giełdzie spotkać też można stoiska z (15) odzieżą i obuwiem; 
każdy próbuje wykorzystać tę okazję. Można zatem obok/oprócz (16) używanych kurtek i kombine-
zonów narciarskich kupić zupełnie nowe rzeczy, z (17) nowoczesnych materiałów i o (18) modnym 
kroju. Najważniejsze, że dzięki (19) giełdzie wszyscy czują się gotowi do (20) nowego sezonu zimo-
wego.

Esercizio 9
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi al passato.
Po deserze i kawie ojciec w końcu wezwał kelnera i zapłacił za posiłek. Wspólny niedzielny obiad 
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dobiegł końca. Od kilkunastu lat przyjęli zwyczaj chodzenia na obiad w niedzielę do restauracji; na 
początku ojciec często liczył, ile płaci (1) za obiad poza domem i narzekał, że znacznie przepłaca (2). 
Parę razy nawet demonstracyjnie odchodził od stołu i wypłacał (3) pieniądze z bankomatu, żeby pokazać 
rodzinie, że rachunek jest wyższy niż się spodziewał. Jednak mama była konsekwentna i od decyzji o 
niedzielnych obiadach nie chciała odstąpić nawet na krok. Twierdziła, że za tańsze obiady domowe 
płaci (4) ona swoim czasem i zmęczeniem, a przecież ma prawo cieszyć się rodzinnym spotkaniem przy 
stole jak wszyscy. Zaproponowała nawet, że będzie dopłacać (5) ze swojej kieszeni do obiadów poza 
domem, ale wtedy ojcu zrobiło się głupio i przestał marudzić. Ten nowy pomysł na spędzanie niedzieli 
szybko przyjął się rodzinie, a nawet kilka osób wśród znajomych poszło za tym przykładem. W końcu 
przecież opłaca się (6) wydać trochę więcej na obiad i zyskać w ten sposób za czas na rozmowę, żarty i 
zwyczajne bycie razem w rodzinie.

Esercizio 10
Scegliere un verbo tra quelli sotto elencati e inserirlo nelle frasi nella forma appropriata.
1. Zanim kupię materiał na nową bluzkę, muszę przyłożyć go do twarzy, żeby zobaczyć, czy dobrze mi w 
tym kolorze. – 2. Cyganka rozłożyła karty przed dziewczyną i powiedziała, że jej chłopak będzie się nazywać 
Gustaw. – 3. Torba była ciężka i Krzysiek, idąc, przekładał ją z ręki do ręki kilka razy. – 4. Żołnierz nie miał 
poduszki, zwinął więc płaszcz, podłożył go pod głowę i od razu zasnął. – 5. Waleria przeprosiła gości na 
chwilę i poszła do kuchni, żeby włożyć wino do lodówki. – 6. Dziecko uklękło, złożyło ręce i zaczęło mówić 
„Ojcze nasz”. – 7. Kucharz obłożył kurczaka ziemniakami na moment przed podaniem. – 8. Kiedy Natalia 
ułożyła swój pierwszy wiersz, schowała go do szuflady, bała się wysłać go do gazety. – 9. Pływak włożył/
założył czepek i wskoczył do basenu. – 10. Celnik kazał pasażerom lecącym do Toronto wyłożyć wszystkie 
rzeczy z walizek do sprawdzenia. – 11. O 15.00 urzędnik odłożył kalkulator i dokumenty na półkę, ubrał 
się i wyszedł z biura. – 12. Konstytucja nakłada na wszystkich Polaków obowiązek wybrania parlamentu. –  
13. Moim zdaniem, ten bukiet jest za mały, niech pani dołoży do niego jeszcze trzy róże, proszę. – 14. Z po-
wodu festynu w centrum Hipolit musiał jechać innymi ulicami i nadłożył drogi. – 15. Mieszkańcy miasteczka 
przedłożyli burmistrzowi na piśmie swoją prośbę o kino. 

Esercizio 11
Parlare di se stessi in polacco.
Risposta libera.


