INTENSYWNY TRENING FONETYCZNY
Intensywny trening fonetyczny

Jesteśmy przekonane, że wymowę należy ćwiczyć od pierwszego etapu nauki.
Poprawna wymowa jest niezbędnym warunkiem do bycia zrozumianym, a nic tak nie
zakłóca komunikacji, jak niewłaściwa artykulacja.
Stała praca nad poprawnością i płynnością wypowiedzi jest kluczowa z punktu
widzenia sukcesu dydaktycznego, można nawet zaryzykować twierdzenie,
że ważniejsza niż praca nad poprawnością gramatyczną. Dlatego oprócz ćwiczeń
fonetycznych pojawiających się w każdej jednostce podręcznika START, w dziale
FONETYKA, istotnym składnikiem naszego programu przeznaczonego na początkowy
etap nauki jest INTENSYWNY TRENING FONETYCZNY – innowacyjny element
materiału do nauki języka na poziomie A.
INTENSYWNY TRENING FONETYCZNY to zbiór nagrań utrwalających poznane
w podręczniku konstrukcje gramatyczne i komunikacyjne. Proponowane nagrania mają
albo charakter bardzo prostych dryli utrwalających tylko jedną trudność językową
(np. odmianę czasownika albo formę przypadka), albo są zbiorem najistotniejszych
z punktu widzenia komunikacji, zróżnicowanych stylistycznie zdań z danej jednostki
lekcyjnej.
Ćwiczenia mogą być wykorzystywane na lekcji lub samodzielnie przez ucznia jako
powtórzenie materiału. Praca z nimi polega na słuchaniu i powtarzaniu wzorca, co ma
na celu doskonalenie rozumienia ze słuchu i wymowy, ale także pomaga zapamiętywać
słownictwo i kompletne, gotowe do użycia konstrukcje.
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LEKCJA 1
1 – Dzień dobry.
		
1
		

– Dzień dobry.

– Jak jest po polsku „tea”?
– Herbata.

		
		

– Cześć.
– Cześć.

– Proszę pisać.
– Nie rozumiem. Co to znaczy „pisać”?

		
		

– Do widzenia.
– Do widzenia.

– Co to znaczy „słuchać”?
– Listen.

2
		
		

2

– Czy to jest dom?
– Tak, to jest dom.

		
		

– Czy to jest telefon?
– Nie, to nie jest telefon. To jest fax.

		
		
		

– Czy pani nazywa się Maria Kowalska?
– Nie, nie nazywam się Maria Kowalska.
Nazywam się Marta Kowalska.

		
		
		
		

– Czy pan nazywa się Michał Nowak?
– Tak, nazywam się Michał Nowak.
– Bardzo mi miło. Ja nazywam się Ewelina Kot.
– Bardzo mi miło.

		
		

– Co to jest?
– To jest kawa.

		
– Co to jest?
		
– To jest oliwa.
		
		
3
		
		
		

3

		
		
		
		

– Dzień dobry, jak pani się nazywa?
– Dzień dobry, ja nazywam się Maja Dunin.
Jak pan się nazywa?
– Ja nazywam się Jan Gutowski.
– Jak pan się nazywa?
– Nazywam się Piotr Lis.
– Proszę literować.
– P-I-O-T-R L-I-S.

– Co słychać?
– Fantastycznie!
– Co słychać?
– Bardzo dobrze!
– Co słychać?
– Jako tako.
– Co słychać?
– Źle.

		
4
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4

– Jak on się nazywa?
– On nazywa się Tom Cruise.

		
		

– Jak ona się nazywa?
– Ona nazywa się Jenifer Lopez.

		
		
		

– Cześć, jak ty się nazywasz?
– Cześć, nazywam się Dominika. A ty?
– Ja nazywam się Tomek.

5
		
		
		

5

Proszę literować.
Proszę mówić.
Proszę czytać.

Proszę powtórzyć.
Proszę słuchać.
Proszę pisać.
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LEKCJA 2
1 – Co to jest?				
		
6
		

– To jest biurko.

– Kto to jest?				
– To jest kucharz.

		
		

– Co to jest?				
– To jest komputer.

– Kto to jest?
– To jest aktorka.

		
		

– Co to jest?				
– To jest krzesło.

– Kto to jest?				
– To jest asystent.

		
		

– Co to jest?
– To jest komórka.

– Kto to jest?			
– To jest premier.

		
		

– Co to jest?
– To jest długopis.

– Kto to jest?				
– To jest pielęgniarka.			

		
		

– Co to jest?
– To jest drukarka.

– Kto to jest?
– To jest policjant.
				

– Inżynier. Kim on jest?
– On jest inżynierem.

– Nauczycielka. Kim ona jest?
– Ona jest nauczycielką.

		
		

– Student. Kim on jest?
– On jest studentem.

– Kelnerka. Kim ona jest?
– Ona jest kelnerką.

		
		

– Lekarz. Kim on jest?
– On jest lekarzem.

– Aktorka. Kim ona jest?
– Ona jest aktorką.

		
		

– Informatyk. Kim on jest?
– On jest informatykiem.

– Lekarka. Kim ona jest?
– Ona jest lekarką.

– Skąd ona jest?			
– Ona jest z Polski.

– Skąd jesteś? 					
– Ja jestem z Niemiec.

		
		

– Skąd on jest?				
– On jest z Anglii.

– Skąd jest Marion?
– Ona jest z Francji.

		
		

– Skąd pani jest? 				
– Ja jestem z Włoch.

– Skąd jest Sven?
– On jest ze Szwecji.

		
		

– Skąd pan jest?			
– Ja jestem z Rosji.

		
7
		

8
		
		

2

3

		
		
4 Ja mówię po angielsku, ale nie mówię po polsku.
9
		
Ja mówię po polsku, ale nie mówię po francusku.
		
Ja mówię po francusku, ale nie mówię po niemiecku.
		
Ja mówię po niemiecku, ale nie mówię po hiszpańsku.
		
Ja mówię po hiszpańsku, ale nie mówię po włosku.
		
Ja mówię po włosku, ale nie mówię po rosyjsku.
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10
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5

– Ja jestem studentką, a ty?
– Ja jestem aktorem.

		
		

– Ja jestem profesorem, a ty?
– Ja jestem lekarką.

		
		
		

– Czy ty jesteś z Anglii?
– Tak, ja jestem z Anglii. A ty?
– Ja jestem z Hiszpanii.

		
		

– Skąd pan jest?
– Ja jestem z Polski.

		
		

– Skąd pani jest?
– Ja jestem z Grecji.
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LEKCJA 3
1 Ten ogórek jest zielony.			
		
11
		
		
		
		
		
		
		
		

		
12
		

Ten kubek jest brązowy.
Ten banan jest żółty.			
Ta sałata jest zielona.
Ta flaga jest czarna. 			
Ta pomarańcza jest pomarańczowa.
To jabłko jest czerwone.			
To wino jest białe.
To radio jest niebieskie.

2

– Jaki jest ten dom?			
– Ten dom jest duży.

– Jaka jest ta kawa?
– Ta kawa jest czarna.

		
		

– Jaki jest ten lekarz?
– Ten lekarz jest stary.

– Jakie jest to radio?
– To radio jest stare.

		
		

– Jaki jest ten samochód?
– Ten samochód jest nowy.

– Jakie jest to piwo?
– To piwo jest polskie.

		
		

– Jaka jest ta asystentka?
– Ta asystentka jest sympatyczna.

– Jakie jest to jajko?
– To jajko jest małe.

		
		

– Jaka jest ta zupa?
– Ta zupa jest bardzo dobra.

		
13
		
		

3

Jestem głodny.
Jestem głodna.
Czy blisko firmy jest dobra restauracja?

		
		

– Jaka jest ta restauracja?
– Ta restauracja jest mała, ale sympatyczna.

		

Jaki jest ten bar?

		
– Dzień dobry, słucham.
		
– Dla mnie zupa pomidorowa i sałatka.
		
– Dla mnie kurczak z frytkami.
		
– Dla mnie sałatka grecka.
		
		
– A do picia?
		
– Dla mnie woda niegazowana.
		
– Dla mnie sok jabłkowy.
		
		
Proszę rachunek.

		
14
		
		
		
		
		
		
		
		

4

Co to jest?
Kto to jest?
Skąd pani jest?
Kim on jest?
Ile kosztuje ten samochód?
Czy to jest zupa ogórkowa?
Jaki jest ten film?
Jaka jest ta opera?
Jakie jest to biuro?
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LEKCJA 4
1 – Ile kosztuje ser?			
		
15
		

– Ser kosztuje 15 złotych.

– Ile kosztują jajka?			
– Jajka kosztują 8 złotych.

		
		

– Ile kosztuje kurczak?		
– Kurczak kosztuje 22 złote.

– Ile kosztują frytki?		
– Frytki kosztują 6 złotych.

		
		

– Ile kosztuje chleb?			
– Chleb kosztuje 2 złote.

– Ile kosztują banany?			
– Banany kosztują 4 złote.

		
		

– Ile kosztuje sok?		
– Sok kosztuje 3 złote.

– Ile kosztują chusteczki?		
– Chusteczki kosztują 1 złoty.

– Proszę bilet autobusowy i gazetę.
– Proszę. Coś jeszcze?
– Tak, proszę niebieski długopis i kawę.

– Proszę sok jabłkowy i lody.
– Proszę. Coś jeszcze?
– Nie, dziękuję. To wszystko.

– Proszę herbatę i kanapkę.
– Proszę. To wszystko?
– Nie, proszę jeszcze ciastko.

– Proszę jogurt owocowy i mleko.
– Proszę. To wszystko?
– Tak, dziękuję.

16
		
		
		

2

		
		
		

		
17
		
		

sok pomidorowy – Proszę sok pomidorowy.
czarny chleb – Proszę czarny chleb.
żółty ser – Proszę żółty ser.

		
		
		

czarna kawa – Proszę czarną kawę.
włoska oliwa – Proszę włoską oliwę.
zielona sałata – Proszę zieloną sałatę.

		
		
		

małe jajko – Proszę małe jajko.
polskie masło – Proszę polskie masło.
zimne piwo – Proszę zimne piwo.

		
18
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3

4

– Czy jest sok grejpfrutowy?
– Tak, jest.

		
		

– Czy jest woda gazowana?
– Tak, jest.

		
		

– Czy jest wino francuskie?
– Tak, jest.

		
		

– Czy jest chleb?
– Nie, nie ma.

		
		

– Czy jest sałata?
– Nie, nie ma.

		
		

– Czy jest piwo?
– Nie, nie ma.
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19
		

5

– Ile jest 100 + 100?
– 100 + 100 jest 200.

		
		

– Ile jest 200 + 100?
– 200 + 100 jest 300.

		
		

– Ile jest 300 + 100?
– 300 + 100 jest 400.

		
		

– Ile jest 400 + 100?
– 400 + 100 jest 500.

		
		

– Ile jest 500 + 100?
– 500 + 100 jest 600.

		
		

– Ile jest 600 + 100?
– 600 + 100 jest 700.

		
		

– Ile jest 700 + 100?
– 700 + 100 jest 800.

		
		

– Ile jest 800 + 100?
– 800 + 100 jest 900.

		
		

– Ile jest 900 + 100?
– 900 + 100 jest 1000.
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LEKCJA 5
1 mój komputer			
		
20
		
		
		

114

twój samochód			
jej dom				
jego lunch			

moja kawa			
twoja sekretarka		
jej zupa				
jego woda			

moje piwo
twoje biuro
jej wino
jego mleko

		
21
		
		
		
		

2

Mieszkanie jest nowoczesne.
Sekretarka jest młoda.
Funkcja jest ważna.
Samochód jest służbowy.
Laptop jest szybki.

		
22
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

3

To jest Polska.
To jest polski samochód. To jest polska muzyka. To jest polskie kino.
To jest Anglia.
To jest angielski samochód. To jest angielska muzyka. To jest angielskie kino.
To są Niemcy.
To jest niemiecki samochód. To jest niemiecka muzyka. To jest niemieckie kino.
To jest Francja.
To jest francuski samochód. To jest francuska muzyka. To jest francuskie kino.
To są Włochy.
To jest włoski samochód. To jest włoska muzyka. To jest włoskie kino.
To jest Japonia.
To jest japoński samochód. To jest japońska muzyka. To jest japońskie kino.
To jest Europa.
To jest europejski samochód. To jest europejska muzyka. To jest europejskie kino.

Praca jest stresująca.
Projekt Toma jest największy.
Szef jest sympatyczny.
Atmosfera jest doskonała.
Komputer jest wolny.

4
23
		MIESZKAĆ			
		
ja mieszkam			
		
ty mieszkasz			
		
on, ona mieszka		
		
pan, pani mieszka		

NAZYWAĆ SIĘ			
ja nazywam się			
ty nazywasz się			
on, ona nazywa się		
pan, pani nazywa się		

MIEĆ
ja mam
ty masz
on, ona ma
pan, pani ma

		PRACOWAĆ			
		
ja pracuję			
		
ty pracujesz			
		
on, ona pracuje			
		
pan, pani pracuje		

STUDIOWAĆ			
ja studiuję			
ty studiujesz			
on, ona studiuje		
pan, pani studiuje		

BYĆ
ja jestem
ty jesteś
on, ona jest
pan, pani jest

24
		
		
		
		
		

5

Skąd jesteś?			
Gdzie mieszkasz?		
Gdzie pracujesz?		
Kim jesteś?			
Jaka jest twoja praca?		

Skąd pan jest? 			
Gdzie pan mieszka?		
Gdzie pan pracuje?		
Kim pan jest?			
Jaka jest pana praca?		

Skąd pani jest?
Gdzie pani mieszka?
Gdzie pani pracuje?
Kim pani jest?
Jaka jest pani praca?

		
25
		
		
		

6

Jestem z Anglii, ale teraz mieszkam w Polsce.
Mój szef jest sympatyczny, a atmosfera w firmie jest doskonała.
Moje biuro jest małe, ale komfortowe.
Mój projekt jest największy w firmie.
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LEKCJA 6
1 Ile tygodni?			
		
26

1 tydzień			
2 tygodnie			
3 tygodnie			
4 tygodnie			
5 tygodni			
6 tygodni			
7 tygodni			

Ile dni?
1 dzień
2 dni
3 dni
4 dni
5 dni
6 dni
7 dni

		
27
		
		
		
		
		
		

Dzisiaj jest poniedziałek.
Dzisiaj jest wtorek. 		
Dzisiaj jest środa. 		
Dzisiaj jest czwartek. 		
Dzisiaj jest piątek. 		
Dzisiaj jest sobota. 		
Dzisiaj jest niedziela. 		

Lekcja jest w poniedziałek.
Lekcja jest we wtorek.
Lekcja jest w środę.
Lekcja jest w czwartek.
Lekcja jest w piątek.
Lekcja jest w sobotę.
Lekcja jest w niedzielę.

		
		
		
		
		
		
		

2

		MIEĆ
3
28
		
ja mam
		
ty masz
		
on, ona ma
		
pan, pani ma
		
		
		
		

W domu mam stary komputer.
Ty masz spotkanie.
On ma lunch.
Ona ma bilet do teatru.

		
		
		

Ja mam ładny dom, dobrą sekretarkę i nowe radio.
Ty masz stary samochód, nową gazetę i duże biuro.
On ma sok pomarańczowy, zupę pomidorową i duże piwo.

		
29
		
		
		
		
		
		
		
		
		

4

park – w parku
dom – w domu
hotel – w hotelu
pub – w pubie
biuro – w biurze
kino – w kinie
firma – w firmie
restauracja – w restauracji
kawiarnia – w kawiarni
sala konferencyjna – w sali konferencyjnej

		BYĆ
5
30
		ja byłam		
		
ty byłaś			
		
ona była		
		
pani była		

ja byłem
ty byłeś
on był			
pan był		

ono było
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6 Dzisiaj jestem w pracy.			
31
							

Wczoraj byłam w pracy.
Wczoraj byłem w pracy.

		
Dzisiaj jestem w domu. 		
							

Wczoraj byłam w domu.
Wczoraj byłem w domu.

		
Dzisiaj jestem w Warszawie. 		
							

Wczoraj byłam w Warszawie.		
Wczoraj byłem w Warszawie.

		
32
		
		

To jest pan Jan Kowalski.		
To jest pan Stefan Dragan. 		
To jest mój przyjaciel.			

Mam spotkanie z panem Janem Kowalskim.
Mam spotkanie z panem Stefanem Draganem.
Mam spotkanie z moim przyjacielem.

To jest pani Anna Rafalska.		
To jest pani Iwona Kubik. 		
To jest moja przyjaciółka. 		

Mam spotkanie z panią Anną Rafalską.
Mam spotkanie z panią Iwoną Kubik.
Mam spotkanie z moją przyjaciółką.

		
		
		

7

8 Jaki mam plan na ten tydzień?
		
33
		
		
– Jak weekend?
		
– Było bardzo miło.
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– Z kim mam spotkanie w Krakowie?
– Z panem Janem Kowalskim.

		
		
		
		
		

W poniedziałek i w środę mam lekcję z nauczycielką.
Mam dziś lunch z żoną.
Chciałbym zamówić taksówkę.
Chciałabym zarezerwować stolik.
Chciałbym zamówić pizzę.
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LEKCJA 7
1 rano
34
		
		
		
		
		
		
35
		
		
		
		
		
		

w południe
po południu
wieczorem
w nocy

2

To jest tramwaj. 			
To jest autobus.			
To jest rower. 				
To jest samochód.			
To jest pociąg.				
To jest metro.				
To jest taksówka.
		

Jadę tramwajem.
Jadę autobusem.
Jadę rowerem.
Jadę samochodem.
Jadę pociągiem.
Jadę metrem.
Jadę taksówką.

3
		JECHAĆ				IŚĆ
36
		
ja jadę					
ja idę
		
ty jedziesz				
ty idziesz
		
on, ona jedzie				
on, ona idzie
		
pan, pani jedzie				
pan, pani idzie
		
37
		

4

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w domu.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do domu.

		
– Gdzie jesteś?				
		
– Jestem w firmie.			
		
		
– Gdzie jesteś?				
		
– Jestem w sklepie.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do firmy.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w parku.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do parku.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w pubie.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do pubu.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w biurze.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do biura.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w pracy. 			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do pracy.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w restauracji.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do restauracji.

		
		

– Gdzie jesteś?				
– Jestem w kinie.			

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do kina.

– Czym jedziesz do firmy?		
– Czym jedziesz do sklepu?		
– Czym jedziesz do restauracji?		
– Czym jedziesz do parku? 		
– Czym jedziesz do domu?		
– Czym jedziesz do biura?		

– Jadę samochodem.
– Jadę taksówką.
– Jadę tramwajem.
– Jadę rowerem.
– Jadę metrem.
– Jadę autobusem.

38

		
		
		
		
		
		

5

– Dokąd jedziesz?
– Jadę do sklepu.
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39
		
		
		
		
		

6

– O której godzinie jest koncert?				
– O której godzinie jest spotkanie z dyrektorem?		
– O której godzinie jest lunch?					
– O której godzinie jest film w telewizji?				
– O której godzinie jest kolacja?					
– O której godzinie jest lekcja polskiego?			

40
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

7

– Przepraszam, która jest godzina?
– Jest ósma pięć.
Dzień dobry!
Do widzenia.
Dobry wieczór.
Dobranoc.
Najpierw jadę do biura, a potem do restauracji.
Jadę do sklepu samochodem. To jest wygodne.
W niedzielę idę do parku.
– Ile trwa lekcja polskiego?
– 90 minut.

– O 7.00 wieczorem.
– O 9.00.
– O 12.00.
– O 10.00 wieczorem.
– O 8.00 wieczorem.
– O 8.00 rano.
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LEKCJA 8
1 matka			
41
		

ojciec
syn
dziadek

		
		

córka			
babcia			

		
		
		
		
		
		

Babcia lubi gotować.
Dziadek lubi spać.
Matka lubi grać w tenisa.
Ojciec lubi słuchać muzyki.
Córka lubi kupować ubrania.
Syn lubi grać na gitarze.

		
42
		
		
		
		

2

Lubię gotować.
Lubię pić wino.
Bardzo lubię spać.
Bardzo lubię kupować ubrania.
Nie lubię grać na gitarze. Nie lubię słuchać muzyki.
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3

ROBIĆ				
ja robię				
ty robisz			
on, ona robi			
pan pani robi			

LUBIĆ				
ja lubię				
ty lubisz			
on, ona lubi			
pan, pani lubi			

SPAĆ
ja śpię
ty śpisz
on, ona śpi
pan, pani śpi

PRACOWAĆ			
ja pracuję			
ty pracujesz			
on, ona pracuje			
pan, pani pracuje		

GOTOWAĆ			
ja gotuję			
ty gotujesz			
on, ona gotuje			
pan, pani gotuje		

KUPOWAĆ
ja kupuję
ty kupujesz
on, ona kupuje
pan, pani kupuje

		
		
		
		
		

4 Ile masz lat?
44
		
		
1 rok.
		
2 lata.
		
3 lata.
		
4 lata.
		

5 lat.
6 lat.
22 lata.
33 lata.
37 lat.

		
45
		
		
		
		
		
		

5

– Dlaczego nie idziesz do teatru? 		
– Dlaczego pracujesz w Polsce? 		
– Dlaczego nie pijesz wina? 			
– Dlaczego pijesz kawę? 			
– Dlaczego nie jesteś prezydentem? 		
– Dlaczego teraz nie pracujesz? 		
– Dlaczego lubisz język polski? 			

– Bo nie mam czasu.
– Bo moja firma jest tutaj.
– Bo jadę samochodem.
– Ponieważ herbata jest niedobra.
– Ponieważ nie lubię polityki.
– Dlatego, że mam wakacje.
– Dlatego, że jest interesujący.

		
46
		
		

6

moja matka		
moja córka		
moja żona		

moje dziecko
moje dzieci

		
47
		
		
		

7

Jaka jest twoja rodzina?
Moja żona nie pracuje, ponieważ nasza córka jest bardzo mała.
Ile masz lat?
Co lubisz robić?

mój ojciec		
mój syn			
mój mąż
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LEKCJA 9
1 Styczeń to pierwszy miesiąc.
		
48
		
		
		
		
		

		
49
		
		
		

2

pierwszy samochód		
pierwszy egzamin		
pierwszy śnieg			
pierwszy dzień			

		
50
		
		
		
		

3

pierwsze piętro
drugie piętro
trzecie piętro
czwarte piętro
piąte piętro

		
51
		
		
		

4

Chciałbym umówić się na lekcję fonetyki.
Chciałbym umówić się na spotkanie.
Chciałbym umówić się na wizytę.
Chciałbym umówić się na kawę.
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Lipiec to siódmy miesiąc.
Sierpień to ósmy miesiąc.
Wrzesień to dziewiąty miesiąc.
Październik to dziesiąty miesiąc.
Listopad to jedenasty miesiąc.
Grudzień to dwunasty miesiąc.

Luty to drugi miesiąc.
Marzec to trzeci miesiąc.
Kwiecień to czwarty miesiąc.
Maj to piąty miesiąc.
Czerwiec to szósty miesiąc.

pierwsza praca			
pierwsza żona			
pierwsza pensja		
pierwsza klasa			

szóste piętro
siódme piętro
ósme piętro
dziewiąte piętro
dziesiąte piętro

Chciałabym umówić się na piwo.
Chciałabym umówić się na lunch.
Chciałabym umówić się na zakupy.
Chciałabym umówić się na kolację.
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5

do kina na film
do biura na spotkanie
do szkoły na lekcję
do teatru na spektakl
do restauracji na kolację
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6

Chciałbym zaprosić pana do restauracji.
Chciałabym zaprosić pana do biura.
Chciałbym zaprosić pana do teatru.

		
		
		

Chciałabym zaprosić panią na kawę.
Chciałbym zaprosić panią na film.
Chciałbym zaprosić panią na kolację.

		
		
		

Chciałabym zaprosić cię do Warszawy.
Chciałbym zaprosić cię do domu.
Chciałabym zaprosić cię na piwo.
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pierwsze dziecko
pierwsze mieszkanie
pierwsze danie
pierwsze piętro

7

Mam wakacje.
Idę do apteki, bo jest epidemia grypy.
Jest zimno.
Jest ciepło.
Bardzo lubię marzec, bo mam wakacje.

do klubu na imprezę
do parku na spacer
do sklepu na zakupy
do domu na obiad
do pubu na piwo

Czy jest pan dyrektor Zieliński?
Może być u mnie w biurze albo u pana w biurze.
– Idziesz ze mną?
– Chętnie.

INTENSYWNY TRENING FONETYCZNY
LEKCJA 10
1 Chciałbym umówić się na spotkanie.
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Chciałabym umówić się na lekcję.
Chciałbym umówić się na piwo.
Chciałabym umówić się na wizytę.
Jutro pan doktor nie ma czasu, jest zajęty.
Chciałabym przełożyć wizytę.
Chciałbym przełożyć lekcję.
Chciałabym odwołać spotkanie.
Kiedy masz czas?
Może u mnie?
Nie mam czasu, mam coś ważnego.
Niestety nie mogę, muszę odwołać nasze spotkanie.

2 Ja mieszkam w Warszawie.
56
		
		
Ty mieszkasz w Berlinie.
		
Ona mieszka w Madrycie.
		
Gdzie pan mieszka?
		
Ja kupuję mleko i ser.
		

Co ty kupujesz?
Michał kupuje prezent dla żony.
Ja lubię wakacje.
Czy ty lubisz pracować w Warszawie?
Co pan lubi robić w weekend?
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3

Jestem profesorem. 10 lat temu byłem studentem.
Ty jesteś z Anglii. Kiedy byłeś w Londynie?
Agata jest studentką. Wczoraj ona była na uniwersytecie.
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4

Chciałabym zarezerwować bilet na samolot do Nowego Jorku.
Rezerwacja jest ważna 7 dni.
Chciałbym zamówić pizzę.
Chciałabym zarezerwować 3 bilety na operę „Traviatta”.
Chciałbym zarezerwować bilety na film „Mamma mia”.

5 Gdzie ty pracujesz?
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Skąd jest dyrektor?
		
Kim jest Teresa?
		
Z kim masz spotkanie jutro?
		
Czym pani jedzie do biura?
		
Kiedy ona ma wakacje?
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6

Jaki jest jego adres?
Jaka jest twoja siostra?
Jakie jest jej dziecko?
Która jest godzina?
O której godzinie masz lekcję w środę?
Dlaczego Daria nie studiuje?

W domu mam telewizor, dużą lampę i nowe radio.
W kuchni mam jogurt naturalny, zieloną sałatę i chude mleko.
W restauracji zamawiam zupę tajską i sushi.
Po południu piję czarną kawę, zieloną herbatę albo wodę gazowaną.
W biurze mam duże biurko, wygodny fotel i nową drukarkę.
W sklepie kupuje mały chleb, zielone jabłko i cytrynę.
W samochodzie mam nową nawigację, gazetę i sok pomidorowy.
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