
A1.1., komunikacja,  Zadaj mi pytanie! 31 odpowiedzi, klucz odpowiedzi 
 

 

1. Jak masz na imię? / Jak się nazywasz? Jestem Paulina 

2. Co słychać? Co nowego? Co u Ciebie? Co tam? Wszystko  w porządku, a u Ciebie? 

3. Skąd jesteś? Jestem z Polski 
4. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Kairze 
5. Jaka jesteś?/ Jak wyglądasz? Jestem wysoka, raczej szczupła i wysportowana. 
6. Ile masz lat? Mam 27 lat. 
7. Z kim mieszkasz? Mieszkam z mężem. 
8. Z kim lubisz spędzać czas? Lubię spędzać czas z moim mężem, przyjaciółmi i sama ze 

sobą! 

9. Jaki znasz język?/ Jakie znasz języki? Znam polski, angielski, hiszpański i uczę się 

arabskiego. Mówię też trochę po czesku. 
10.  Czym się interesujesz? Interesuję się językami obcymi. 
11. Kim jesteś z zawodu?/ Co robisz zawodowo? Jestem nauczycielką. 
12.  Czym się zajmujesz? Zajmuję się językiem polskim. 

13.  Dlaczego uczysz polskiego? Uczę języka polskiego, bo myślę, że jest interesujący, 

skomplikowany i piękny. 
14. Czym jeździsz do pracy? Nie jeżdżę do pracy, bo pracuję w domu. 
15.  Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię czytać książki, chodzić na 

siłownię i jeść czekoladę. 
16. Masz rodzeństwo? Tak, mam dwóch młodszych braci.  
17. Jaką chcesz pizzę? Chcę pizzę z szynką, pieczarkami, ale bez sera. 
18. Z czym masz problem? Mam problem z kartą kredytową! 

19. Co masz w domu do jedzenia? Mam w domu mleko, wino i jajka. 
20. Czego potrzebujesz do szczęścia? Potrzebuję do szczęścia* przyjaciół i pracy. 
21. Bez czego nie możesz żyć? Nie mogę żyć bez kawy, wody i truskawek. 
22. Dokąd chcesz podróżować? Chcę podróżować do Ameryki Południowej. 
23. Masz zwierzęta? Masz psa albo kota? Nie mam psa ani kota. 

24. Chcesz coś do picia?/ Chcesz się czegoś napić? Nie dziękuję, nie chcę nic do picia. 
25. Chcesz herbatę? Nie, dziękuję nie chcę herbaty. 
26. Chcesz kawę czy wodę? / Chcesz kawę? Za kawę dziękuję, poproszę wodę. 
27. Jakie są twoje ulubione lody? Moje ulubione lody to lody czekoladowe.   
28. Czego się boisz? Boję się ciemności i wysokości. 
29. Która jest godzina? Jest 9:15. 

30. O której wstajesz? Wstaję o 7.  
31. Kiedy masz urodziny? Kiedy są twoje urodziny? Moje urodziny są szesnastego lipca 

 

 

 Potrzebować do szczęścia – need to be happy 
 


