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Lekcja_01

PRZEDSTAWMY
SIÊ

oty³y, siwe, chuda   , chudy, 
odstaj¹ce, pe³ne, zadarty, szare, 
krótkie i proste, rude, wysokie, 
wysoki, gruby, prosty, zgrabny, 
d³ugie i krêcone, nadwaga, 
piwne, niski, blond, farbowane,  
œredniego wzrostu, owalna,
du¿y, gêste, du¿e, szczup³y, 
pod³u¿na, krzywy, zielone, 
z grzywk¹, okr¹g³a, skoœne, 
mocnej budowy, piegowata, 
kszta³tne, niskie

v 

Æwiczenie 3
Proszê pos³uchaæ tekstu i odpowiedzieæ: prawda czy nieprawda?

Æwiczenie 1
Proszê pogrupowaæ s³owa.

20101

Æwiczenie 2
Jakie to cechy charakteru?

20102

ktoœ, kto o wszystkim zapomina      -  __ __ __ __m__ __ __ __ __k__ 1.	

ktoœ, kto zawsze siê spóŸnia                             2.	   -  __ __ __ p __ __ __ __ __ __l__ __ 
ktoœ, kto robi wszystko regularnie                   -  s __ __ __ __ __a __ __ __ __ __ __3.	

ktoœ, kto reaguje bardzo szybko i ¿ywio³owo   -  __ __ __n__ __ __ __c__ __ __4.	

ktoœ, kto siê szybko denerwuje      -  __e__ __ __ __ y5.	

ktoœ utalentowany       -  __d__ __n__6.	

ktoœ szybki i dynamiczny      -  __ __ __ r__ __ __z __ __7.	

pewny siebie 8.	 ≠       -  __ __ __ œ __ __ __ ³ __
nie lubi pracowaæ       -  __e__ __w__9.	

lubi siê œmiaæ       -  __ __ s __ __ y10.	

201031

 z a p o    i  n a l  s   i

WYGL¥D

chuda,TWARZ    ....................................................................................................

W£OSY    ....................................................................................................  

OCZY       ....................................................................................................

USZY        ...................................................................................................

NOS         ....................................................................................................

USTA       ....................................................................................................

CZO£O     ...................................................................................................

SYLWETKA  ...............................................................................................

Pawe³ nie zgadza siê na wywiad.1.	

Pawe³ jest stomatologiem.2.	

Pawe³ pracuje w szpitalu.3.	

Pawe³ jest zadowolony ze swojej pracy.4.	

Zbytnia nieœmia³oœæ to wada Paw³a.5.	

Pawe³ ma syna i córkê.6.	

Kiedy Pawe³ ma wolny czas jeŸdzi na ryby. 7.	

Pawe³ marzy o domu z ogrodem.8.	

v
P										N
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D:  Panie Pawle, czy mogê ....................... panu kilka pytañ?
P:  Oczywiœcie, proszê bardzo.
D:  Kim pan jest z .......................?
P:   Jestem dentyst¹. Pracujê w przychodni i mam te¿ prywatny ....................... .
D:  Czy lubi pan swoj¹ pracê?
P:  Tak, cieszy mnie, kiedy pacjenci po wizycie maj¹ dobrze wyleczone i ³adne ....................... .
D:  Jakie ....................... swojego charakteru pan akceptuje, a jakie chcia³by pan zmieniæ?
P:  Jestem systematyczny i cierpliwy – to moje ...................... . A .......................? Chyba jestem 
     zbyt nieœmia³y, muszê nad tym popracowaæ.  
D:  Czy mo¿e nam pan opowiedzieæ coœ o swojej .......................?
P:  Jestem ¿onaty, mam jednego ....................... . Teraz ¿ona jest w ci¹¿y, ale nie wiemy jeszcze, 
     czy to ......................., czy dziewczynka. 
D:  Gratulujê. A jak pan ....................... wolny czas?
P:  Nie mam zbyt du¿o wolnego czasu. Kiedy nie pracujê, staram siê byæ z rodzin¹. .......................                
     ¿onie w domu, ....................... z synem. Wieczorami ogl¹dam telewizjê albo surfujê 
     ............ Internecie.
D:  Czy ma pan jakieœ hobby?
P:  Kiedyœ .............................. ³owieniem ryb. Mam nadziejê, ¿e kiedy syn bêdzie starszy, bêdziemy 
     razem  jeŸdziæ .......... ryby. Teraz on woli graæ ............... pi³kê albo budowaæ modele samolotów.
D:  Czy mogê zapytaæ o ...........................?
P:  Bardzo prozaiczne. Chcia³bym mieæ w³asny dom z ogrodem i du¿ego psa.

zawodu   , wady, zalety, gabinet, cechy, zadaæ, pasjonowa³em siê, marzenia, 
zêby, bawiê siê, rodzinie, w, pomagam, na, ch³opiec, po, syna, spêdza

v 

Æwiczenie 5

Æwiczenie 6

Proszê skorygowaæ definicje.

Proszê u³o¿yæ zdania.

20105

20106

Æwiczenie 4
Proszê uzupe³niæ, a nastêpnie pos³uchaæ i skontrolowaæ.

20104
2

zawodu

TWARZ    ....................................................................................................

W£OSY    ....................................................................................................  

OCZY       ....................................................................................................

USZY        ...................................................................................................

NOS         ....................................................................................................

USTA       ....................................................................................................

CZO£O     ...................................................................................................

SYLWETKA  ...............................................................................................

Wdowiec to mê¿czyzna, którego ¿ona mieszka w separacji. 1.	

        ................................................................................................................. . 
Rodzeñstwo to brat i ojciec.  2.	

        ................................................................................................................. .
Kawaler to mê¿czyzna, który ma ¿onê. 3.	

        ................................................................................................................. . 
BliŸniak to osoba, która nie ma brata ani siostry.4.	

        ................................................................................................................. .
Jedynak to osoba, która ma tylko jedn¹ siostrê lub jednego brata.5.	

        ................................................................................................................. .
Panna to osoba, która nie ma rodziców.6.	

        ................................................................................................................. . 

Wdowiec to mê¿czyzna, którego ¿ona ju¿ nie ¿yje

Uwielbiam gor¹c¹ czekoladê! 

uwielbiać   , nie znosić, pasjonować się, kierować,
przepadać za, zarazić się, zajmować się, radzić 
sobie z, opiekować się, prowadzić, stresować się 

problemy, szpinak, czekolada   , grypa, 
egzamin, samochód, marketing, pies sąsiada, 
duża firma, lody, żeglarstwo

v 

v 
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b.  ............................

c.  ................................

a.  ............................

e.  ............................
f.  ............................

g.  ............................

h.  ............................

i.  ............................

d.  ....................

j .  ............................

Olga jest 1.	 ³adn¹ dziewczyn¹.  ....................................................................................
Szymon  jest 2.	 wysokim ch³opcem.    ....................................................................................
Ojciec zwykle jeŸdzi 3.	 taksówk¹. ....................................................................................
Mama pije kawê 4.	 z mlekiem. ....................................................................................
Mamy lekcje 5.	 z sympatycznym nauczycielem.  ..................................................................
Przed domem6.	  stoi auto.  ....................................................................................
Rafa³ interesuje siê 7.	 t¹ now¹ studentk¹. ......................................................................
Turysta idzie 8.	 nowym szlakiem. ....................................................................................
Pies œpi 9.	 pod fotelem. ..................................................................................................
Przyjadê na kurs 10.	 wczesn¹ wiosn¹. ....................................................................................

Czym jemy spaghetti? ..........................................1.	

Czym myjemy zêby?    ..........................................2.	

Czym myjemy rêce?    ..........................................3.	

Czym wycieramy siê po k¹pieli?  ....................................4.	

Czym smarujemy siê po k¹pieli? ....................................5.	

Czym smarujemy rêce?  ................................................6.	

Czym kobiety maluj¹ usta?  ..........................................7.	

Czym mê¿czyŸni siê gol¹?  ............................................8.	

Czym myjemy pod³ogê?  ...............................................9.	

Czym obcinamy paznokcie?  ........................................10.	

³y¿k¹ i widelcem

³y¿ka i widelec

Æwiczenie 9

Æwiczenie 8

Æwiczenie 7

Proszê podpisaæ ilustracje, a nastêpnie odpowiedzieæ na pytania.

Proszê u³o¿yæ pytania.

Proszê odpowiedzieæ na pytania.

20109

20108

20107

v

no¿yczki do paznokci, krem do r¹k, 
mop, maszynka do golenia, myd³o,
pasta i szczoteczka do zêbów, 
³y¿ka i widelec   , rêcznik,  
szminka do ust, balsam do cia³a

Czym mo¿na pisaæ? ........................................................................................1.	

Czym mo¿na jeœæ? .........................................................................................2.	

Czym mo¿na siê czesaæ? ...............................................................................3.	

Czym mo¿na jeŸdziæ do pracy? .....................................................................4.	

Czym mo¿na smarowaæ chleb? ....................................................................5.	

Czym mo¿na siê zajmowaæ? .........................................................................6.	

Czym mo¿na siê stresowaæ? .........................................................................7.	

Czym mo¿na siê cieszyæ? ..............................................................................8.	

d³ugopisem, piórem, o³ówkiem

Jak¹ dziewczyn¹ jest Olga?

_01
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Chcia³abym jechaæ z ................... 1.	 (wy) na wakacje.
Czy wiesz, ¿e Piotr interesuje siê ........................ 2.	 (ty)? 
Czy zjesz z ....................... 3.	 (my) obiad? 
Rozmawia³am z ........................ 4.	 (one), ale bez rezultatu. 
Zgadzam siê z ....................... 5.	 (on), to nie mo¿e byæ prawda. 
Chcesz pojechaæ ze ....................... 6.	 (ja) taksówk¹? 
To dziecko jest ci¹gle chore, rodzice maj¹ z ............... 7.	 (ono) sporo problemów. 
Chcia³ jechaæ z ................. 8.	 (oni) na narty, ale nie zda³ egzaminu i musia³ zostaæ. 
Pok³óci³am siê z ......................... 9.	 (ona), jest okropn¹ plotkar¹. 

Æwiczenie 10
Co pasuje?

wami

Æwiczenie 13
Proszê uzupe³niæ.

20110

20113

Studenci spotykaj¹ siê jutro 1.	 nauczycielami / z nauczycielami na kawie.
Pojedziesz do domu 2.	 poci¹giem / z poci¹giem?
Pojadê  3.	 autobusem / z autobusem, bo jest szybciej.
Dziecko bawi siê 4.	 klockami Lego / z klockami Lego.
Dziecko bawi siê 5.	 psem / z psem, bawi¹ siê bardzo grzecznie.
Mamy k³opoty 6.	 pieniêdzmi / z pieniêdzmi.
Nauczycielka zawsze pisze 7.	 czarnym pisakiem / z czarnym pisakiem.
Piotr interesuje siê 8.	 t¹ dziewczyn¹  / z t¹ dziewczyn¹.
Andrzej zosta³ 9.	 kierownikiem / z kierownikiem przychodni, bêdzie teraz wiêcej zarabiaæ.
Jola nie przysz³a na imprezê, zosta³a 10.	 chor¹ babci¹ / z chor¹ babci¹.

Æwiczenie 12
Proszê uzupe³niæ.

20112

mianownik        ja        

............      ............      ............      ............      ............      ............      ............      ............      ............      

ty        on        ona        ono        my        wy        oni        one       

narzêdnik     mn¹

z

Æwiczenie 11
Proszê uzupe³niæ.

20111

Czy ktoœ rozmawia³ ............ profesorem?1.	

Gdzie jest pilot od telewizora? Le¿y ................. fotelem.2.	

Ten obraz jest okropny i dlatego stoi ................. szaf¹. 3.	

Ktoœ zaparkowa³ ................ naszym domem, ale nie wiem kto. 4.	

Dlaczego moja torba le¿y na pod³odze .................... waszymi butami? 5.	

Czy ty ka¿dy weekend musisz spêdzaæ .................. domem? 6.	

Idziesz .............. mn¹ do teatru? 7.	

............... moim domem regularnie lataj¹ samoloty. 8.	

z   , ze, przed, za, nad, pod, miêdzy, pozav
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Dziêki Karolu, ¿e ............ 1.	 (ja) zaprosi³eœ na to ogl¹danie.
Wpadaj do ............. 2.	 (my) czêœciej, zawsze mogê 

        œci¹gn¹æ coœ fajnego.
A ............ 3.	 (ja) to irytuje, ¿e ju¿ siê prawie nie chodzi do kina.
Czy .............. 4.	 (wy) to nie irytuje?
S³ysza³yœcie o .............. 5.	 (oni)?
Czy dobrze .............. 6.	 (oni) znasz?
Dla .............. 7.	 (ja) to nie brzmi dobrze.
Widocznie dla .............. 8.	 (oni) tak jest lepiej.
Scenariusz te¿ by³ napisany przez .............. 9.	 (oni).
Fajnie by³ zagrany, muzyka te¿ ............. 10.	 (ja) siê podoba³a. 
G³os tego aktora kogoœ ............. 11.	 (ja) przypomina³.
Mówi³am ............... 12.	 (wy) ju¿ o tym?

klucz do æwiczeñ

TWARZ: chuda, owalna, okr¹g³a, pod³u¿na, piegowata; 
W£OSY: siwe, krótkie i proste, rude, d³ugie i krêcone, z grzywk¹, blond, gêste, 
farbowane
OCZY: szare, piwne, du¿e, zielone, skoœne
USZY: odstaj¹ce
NOS: zadarty, prosty, du¿y, krzywy
USTA: pe³ne, kszta³tne
CZO£O: wysokie, niskie
SYLWETKA: wysoki, oty³y, niski, œredniego wzrostu, gruby, mocnej budowy, 
zgrabny, szczup³y, nadwaga

1. zapominalski; 2. niepunktualny; 3. systematyczny; 4. spontaniczny; 
5. nerwowy; 6. zdolny 7. energiczny; 8. nieœmia³y; 9. leniwy; 10. weso³y

1. N; 2. P; 3. N; 4. P; 5. P; 6. N; 7. N; 8. P

D: zadaæ; D: zawodu; P: gabinet; P: zêby; D: cechy; P: zalety, wady; D: rodzinie; 
P: syna, ch³opiec; 
D: spêdza; P: Pomagam, bawiê siê, po; P: pasjonowa³em siê, na, w; D: marzenia

1. Wdowiec to mê¿czyzna, którego ¿ona ju¿ nie ¿yje.; 2. Rodzeñstwo to brat 
i siostra.; 3. Kawaler to mê¿czyzna, który nie ma ¿ony.; 4. BliŸniak to osoba, która 
ma brata lub siostrê urodzonych w tym samym dniu.; 5. Jedynak to osoba, która 
nie ma brata ani siostry.; 6. Panna to osoba, która nie ma mê¿a.

Przyk³adowe odpowiedzi: 1. Uwielbiam gor¹c¹ czekoladê.; 2. Nie znoszê goto-
wanego szpinaku.; 3. Mój syn pasjonuje siê ¿eglarstwem.; 4. Andrzej kieruje du-
¿¹ firm¹ budowlan¹.; 5. Przepadam za lodami waniliowymi.; 6. Agnieszka zara-
zi³a siê gryp¹ od swojej s¹siadki.; 7. Kto w pañstwa firmie zajmuje siê marketin-
giem?; 8. Niestety, nie radzê sobie z problemami rodzinnymi.; 9. Przez najbli¿sze 
dwa tygodnie bêdê siê opiekowaæ psem s¹siada.; 10. Prowadzisz samochód jak 
zawodowy kierowca.; 11. Bardzo stresujê siê egzaminem z matematyki.

Przyk³adowe odpowiedzi: 1. d³ugopisem, piórem, o³ówkiem; 2. ³y¿k¹, ³y¿eczk¹, 
widelcem, no¿em; 3. szczotk¹, grzebieniem; 4. samochodem, taksówk¹, 
autobusem, rowerem, tramwajem, poci¹giem, metrem; 5. mas³em, margaryn¹, 
nutell¹; 6. domem, dzieæmi, finansami, marketingiem; 7. prac¹, szko³¹, egza-
minem, ró¿nymi problemami; 8. ¿yciem, wakacjami, pogod¹, spotkaniem

1. Jak¹ dziewczyn¹ jest Olga?; 2. Jakim ch³opcem jest Szymon?; 3. Czym zwykle 
jeŸdzi ojciec?; 4. Z czym mama pije kawê?; 5. Z kim mamy lekcje?; 6. Przed 
czym / Gdzie stoi auto?; 7. Kim interesuje siê Rafa³?; 8. Którêdy idzie turysta?; 
9. Pod czym / Gdzie œpi pies?; 10. Kiedy przyjedziesz na kurs?

ilustracje: a) myd³o; b) balsam do cia³a; c) ³y¿ka i widelec; d) mop; e) no¿yczki do 
paznokci; f) szminka do ust; g) krem do r¹k; h) maszynka do golenia; i) rêcznik; 
j) pasta i szczoteczka do zêbów

1. ³y¿k¹ i widelcem; 2. past¹ i szczoteczk¹ do zêbów; 3. wod¹ i myd³em; 4. rêczni-
kiem; 5. balsamem do cia³a; 6. kremem do r¹k. 7. szmink¹ do ust; 8. maszynk¹ 
do golenia; 9. mopem; 10. no¿yczkami do paznokci

1. z nauczycielami; 2. poci¹giem; 3. autobusem; 4. klockami; 5. z psem; 
6. z pieniêdzmi; 7. czarnym pisakiem; 8. t¹ dziewczyn¹; 9. kierownikiem; 
10. z chor¹ babci¹

1. z; 2. pod; 3. za; 4. przed; 5. miêdzy; 6. poza; 7. ze; 8. nad

mn¹, tob¹, nim, ni¹, nim, nami, wami, nimi, nimi

1. wami; 2. tob¹; 3. nami; 4. nimi; 5. nim; 6. mn¹; 7. nim; 8. nimi; 9. ni¹

A.
N: czasu; F: ochoty, mnie, kremu; N: mojego kremu, radia, s³oñca; N: upa³ów, 
¿ycia, s³oñca, ciep³a
B.
1. Jaka; 2. Ile; 3. Czego; 4. Co; 5. Gdzie; 6. Dlaczego; 7. Czego; 8. Czy; 9. Kiedy

trzêsienie ziemi, powódŸ, huragan, susza, po¿ar, lawina, wybuch wulkanu, 
tsunami

1d; 2g; 3a; 4f; 5b; 6h; 7e; 8c

1. N; 2. P; 3. P; 4. N; 5. N; 6. N; 7. P; 8. P; 9. P

1. drogich kosmetyków; 2. twoich k³amstw; 3. porady lekarskiej; 4. pieniêdzy; 
5. mojego dziecka; 6. wyniku egzaminu; 7. jakiejœ dobrej p³yty; 8. udanego 
wyjazdu; 9. tamtej niewykorzystanej okazji; 10. jêzyka niemieckiego; 11. ¿adnych 
nowych rzeczy; 12. nic/niczego ciekawego

1. Mami boi siê szczurów, paj¹ków, wê¿y, psów i krokodyli.; 2. Javier szuka 
rêkawiczek, komórki, kluczy, portfela, okularów przeciws³onecznych, toalety.; 3. 
Angela potrzebuje aparatu fotograficznego, torby, budzika, roweru, wieszaka na 
ubrania/sukienki/bluzki.; 4. Uwe u¿ywa laptopa/komputera, karty kredytowej, 
s³ownika, notesu i d³ugopisu, drukarki.

dwóch; trzech; czterech; piêciu; szeœciu; siedmiu; oœmiu; dziewiêciu; dziesiêciu; 
dwunastu; piêtnastu; dwudziestu

1. by³o; 2. bêdzie; 3. s¹; 4. by³o; 5. by³y; 6. jest; 7. by³o; 8. bêdzie

1. dwa, jedno; 2. dwunastu; 3. dwudziestu czterech; 4. piêcioro; 5. dwie, jednego; 
6. dwóch; 7. piêæ; 8. trzech, jedn¹; 9. szeœciu; 10. dziesiêæ

1. wieluwiele; 2. kilkakilku; 3. kilkorokilka; 4. iluile; 5. wielewielu; 
6.  kilkakilkoro;  7. wielewielu; 8. ileilu; 9. wieluwiele; 10. kilkakilku
                                
1. Nocowa³am u kole¿anki.; 2. Ewa mieszka wœród obcych ludzi.; 3. Lubiê wszystko 
oprócz brukselki.; 4. Rafa³ stoi obok kiosku.; 5. Kupi³am dla ciebie prezent.; 
6. Chodzê tam tylko od czasu do czasu.; 7. To jest produkt z Niemiec.; 8. Spotkali siê 
podczas konferencji.

na; do; w; w; u; z; od; w; na; w; w; u; w; do; na; na; do; na; na; do; na; od; na; z; w; 

na; we

1. któr¹; 2. ósm¹; 3. szóst¹; 4. siódmej; 5. ósmej; 6. ósm¹; 7. siódm¹, ósm¹; 
8. siódmej; 9. osiemnast¹; 10. siedemnastej

1. kasa; 2. dubbingowany; 3. z napisami; 4. klimatyzacja; 5. ekran; 6. rz¹d; 
7. recenzja; 8. sala; 9. seans; 10. ulgowy; 11. miejsce

1. kasie; 2. seans; 3. recenzje; 4. ulgowy; 5. Rz¹d, miejsce; 
6. dubbingowany, z napisami; 7. sali, klimatyzacja; 8. ekran

A:  Kino ,,Relax” s³ucham?
B:  Dzieñ dobry. Mam pytanie. Czy osoba niepe³nosprawna mo¿e bez   
 problemu dostaæ siê do sali kinowej?
A:  Oczywiœcie, w budynku znajduje siê winda.
B.  W takim razie proszê dwa bilety, w tym jeden ulgowy. Czy jest zni¿ka dla   
 opiekuna?
A:  Niestety, nie ma. Musi pan kupiæ bilet normalny.
B:  Do której godziny muszê odebraæ bilety?
A:  Rezerwacja automatycznie wygasa 30 minut przed seansem.

1f; 2g; 3d; 4a; 5c; 6e; 7b

W: dobry; zarezerwowaæ; K: kiedy; W: sobotê; K: rz¹d; W: miejsca; K: brzegu; 
W: odebraæ; K: wygasa; seansem

A. premiera; podstawie; powieœci; adaptacjê; re¿ysera; fanów
B. tytu³em; aktorów; bohaterów; spojrzenie; nagród; festiwalach
C. kultowy; kamery; obsada; arcydzie³o; komedia
D. rolê; wcieli³ siê; rozgrywa siê; przebój; widzów

mi/mnie; ci/tobie; mu/niemu/jemu; jej/niej; nam; wam; im/nim

1. ¯yczymy im, ¿eby byli szczêœliwi.; 2. Mama zawsze ¿yczy mi, ¿ebym by³a zdrowa.; 
3. ¯yczê ci, ¿ebyœ by³ weso³y i uœmiechniêty.; 4. Stefan ¿yczy mu, ¿eby mia³ du¿o 
przyjació³. 5. Babcia ¿yczy jej, ¿eby lubi³a szko³ê.; 6. Oni ¿ycz¹ nam, ¿ebyœmy mogli 
pojechaæ do USA.; 7. Szef ¿yczy wam, ¿ebyœcie szybko weszli na rynek.; 
8. Kole¿anka ¿yczy im, ¿eby nie jad³y za du¿o.; 9. Tata ¿yczy mu, ¿eby myœla³o nie 
tylko o sobie.; 10.  ¯yczê im, ¿eby poszli na studia.

imiona; plemiona; rodziny; domy; strony; kobiety; dzieci; konie; rzeki; puszcze; wilki; 
dni; tygodnie; miesi¹ce; namioty; jeziora; ryby; lasy; zwierzêta; pola; znaki; dŸwiêki; 
g³owy; pisklêta; skrzyd³a; osiedla; drzewa; polany; miasta; wsie

1. BI; 2. P; 3. N; 4. N; 5. P.; 6. P; 7. N; 8. P; 9. P; 10. BI; 11. BI; 12. N

1. Malarze sprzedali obrazy.; 2. Recenzenci nie ogl¹dali tych filmów.; 3. Dzia³acze 
fundacji zebrali fundusze.; 4. Konsumenci poszli do s¹dów.; 5. Materialiœci mieli 
du¿o pieniêdzy.; 6. Stoczniowcy buduj¹ statki.; 7.  Kasjerzy zgubili dokumenty.; 
8. Tylko okuliœci mogli zbadaæ oczy.; 9. Przebierañcy mieli fajne kostiumy.; 
10.  Harcerze zjedli kotlety i sa³atki.

1. premierzy; 2. poeci; 3. królowie; 4. turyœci; 5. dziadkowie; 6. lektorzy; 7. kierownicy; 
8. egoiœci; 9. filolodzy; 10. szefowie; 11. robotnicy; 12. przyjaciele; 13. kowboje; 14. 
politycy; 15. kompozytorzy; 16. architekci; 17. tancerze; 18. listonosze; 19. optymiœci; 
20. faceci

1. Morderca siedzi ju¿ w areszcie.; 2. Pracownik szko³y zawiadomi³ prokuraturê.; 
3. Szanta¿ysta czeka na proces.; 4. Wêgier ma nowy podatek.; 5. Turysta zaplanowa³ 
wycieczkê.; 6. Krakowianin ma doœæ smogu.; 7. Bogacz zap³aci wiêcej.; 8. Opozycjo-
nista to chuligan.; 9. Izraelczyk kupi³ ten bank.; 10.  Showman zrobi³ reklamê.

zawód; listonosze; mê¿czyŸni; kwalifikacji; jêzyków; studia; torby; emerytów; 
odpowiedzialna; godziny; zaleta

Tragedia w górach: czterej; himalaiœci; Austriacy; Polacy; Kanadyjczycy; Hiszpanie; 
W³osi; dwaj; uczestnicy; organizatorzy; lekarze; wspinacze
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