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01_ Przedstawmy siê przedstawianie siebie 
i innych
wyra¿anie preferencji

wygl¹d, charakter 
zainteresowania 
stan cywilny

narzêdnik 6

02_ Dope³niacz jest
          wszêdzie

relacjonowanie zdarzeñ 
opowiadanie o rodzinie

kataklizmy
biografia

dope³niacz 14

06_ Edukacja mówienie na temat 
edukacji i wykszta³cenia

komputer, Internet
edukacja

rzeczowniki 
odczasownikowe

40

10_ Kocham Ciê Polsko! proœba o informacje
wysy³anie wiadomoœci

atrakcje turystyczne 
Polski
listy, maile, SMS-y

miejscownik – powtórzenie
wo³acz l. poj. i l. mn.

66

03_ Teatr ¿ywych fotografii w kasie kina
porównywanie

kino, film
streszczenie

przyimki statyczne 
i dynamiczne
zdania celowe

20

08_ Ja swoje wiem! wywiad
opowiadanie

pochodzenie, rodzina
informacje o sobie
idiomy ze s³owem swój

biernik
zaimek swój

52

09_ Nie zapomnij paszportu! nakazy, zakazy
polecenia

podró¿e, pakowanie
sprzêt kempingowy 
lotnisko

tryb rozkazuj¹cy
czasowniki niefleksyjne:
trzeba, mo¿na, warto, 
nale¿y, powinno siê

58

11_ Wejœæ czy wyjœæ? relacjonowanie 
z u¿yciem
czasowników ruchu

poruszanie siê, turystyka
wyra¿enia i idiomy 
oparte na czasownikach 
ruchu

czasowniki ruchu 72

07_ Praca rozmowa o pracê
mówienie o problemach
zawodowych
pisanie maili

praca i zatrudnienie
typy przedsiêbiorstw
¿yciorys i list 
motywacyjny

utrwalenie 
dotychczasowego
materia³u

46

04_ Dwaj, trzej, czterej budowanie definicji
opis

nazwy narodowoœci
nazwy zawodów
sport

mianownik l. mn. 
rzeczowników 
niemêskoosobowych 
(powtórzenie) 
mianownik l. mn. 
rzeczowników 
mêskoosobowych 
liczebniki: dwaj, trzej…

26

05_ Jacy oni s¹ straszni! definiowanie
wyra¿anie opinii

przymiotniki opisuj¹ce 
ludzi
charakter

mianownik l. mn. 
przymiotników 
mêskoosobowych
konstrukcje: ktoœ, kto / 
cz³owiek, który
przymiotniki typu: znajomy, 
bezdomny

26
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12_ Wjazd czy wyjazd? pytanie o drogê
wyra¿anie niezadowolenia 
zniechêcanie, odradzanie 
sk³adanie reklamacji

ruch drogowy
œrodki transportu
stacja benzynowa

czasowniki ruchu 78

13_ Komu bije dzwon? mówienie o problemach
¿yciowych

wydarzenia losowe
relacje miêdzyludzkie
wolontariat

celownik liczby pojedynczej
i mnogiej

84

14_ Zaduszki relacjonowanie zdarzeñ
opowiadanie o tradycjach
i faktach historycznych

polskie tradycje - 
Zaduszki
historia powojenna
wiedza o Polsce

zaimek: siê, siebie
zaimki osobowe - 
powtórzenie
przyimki - zebranie

92

15_ Weso³ych Œwi¹t! opowiadanie o tradycjach
œwi¹tecznych i historii

polskie tradycje
œwi¹teczne

powtórzenie dat i trybu 
rozkazuj¹cego
formy bezosobowe

100

17_ Trochê historii opowiadanie 
o przesz³oœci
relacjonowanie zdarzeñ

wiedza o Polsce
polityka i spo³eczeñstwo

aspekt – powtórzenie
aspekt w trybie 
rozkazuj¹cym

112

19_ Zielono mi! wyra¿anie oburzenia, 
hipotez, przypuszczeñ

agroturystyka, ekologia
ochrona œrodowiska

je¿eli..., to...
tryb warunkowy, zdania 
warunkowe

126

18_ Królestwo zwierz¹t mówienie o przysz³oœci
opis

nazwy zwierz¹t
idiomy

odmiana rzeczowników
typu „zwierzê”
rekcja liczebników
daty - powtórzenie

120

20_ Rysopis Polaka 
         konsumenta

zakupy, reklamacje
porównywanie
pytanie o opiniê 
i wyra¿anie opinii

sprzêty i urz¹dzenia 
domowe
sklepy

zdania podrzêdnie z³o¿one
partyku³a: byle

132

21_ Sztuka a piractwo rozmowy o filmie i teatrze
wyra¿anie emocji
dyskusja

film, teatr
emocje
piractwo internetowe

imies³ów przymiotnikowy 
bierny
strona bierna

140

22_ Muzeum? Dlaczego nie! wyra¿anie podziwu 
i uznania
wyra¿anie opinii krytycznej
dyskusje o sztuce

malarstwo, fotografia
wystawy, wernisa¿e

rzeczowniki zakoñczone 
na -um

146

16_ Przygody, prze¿ycia,
         wspomnienia

opis sytuacji
wyra¿anie relacji 
czasowych

perypetie, przygody
okreœlenia czasu

spójniki - zebranie 106

23_ Czas na egzamin! 152Powtórzenie wiadomoœci. Informacje na temat egzaminów certyfikatowych.

spis treœci
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