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Uzupełnij tekst słowami z nawiasów w odpowiednich przypadkach. Zwróć uwagę na 

przyimki. Następnie posłuchaj piosenki z linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7WXvbLgq-s i sprawdź swoje odpowiedzi. / Fill 

the text with words from parenthesis. Prepositions are the clue to the cases. Then 

listen to the song and check your answers. 
 

Na ............................................... (całe jeziora) ty, 

o .......................................................................... (wszystkie dnia pory) ty. 

W ...............................(marchewka) i w ........................(nać1) ty, 

od ........................ (Mazury) do ...................... (Francja) ty. 

Na co dzień, od ...................... (święto) ty 

I w .......................................... (leśne zwierzęta) ty. 

I w .......................... (zioła), i w ....................... (grzyby) 

nadzieja, że to chyba ty. 

We .......................... (wróżby2) i w ........................(karty)ty. 

Na serio i w .........................(żarty) ty. 

W ...................(sezon) i potem, 

przed ptaków odlotem3, 

na wielką tęsknotę4 ty, 

zawsze ty. 

 

A w .................(kąt5) kto stoi ? Ja. 

Kto się niepokoi6 ? Ja. 

W .........................................(kuchenny lufcik7) ja. 

W ........................................ (paskudny wierszyk8) ja. 

A rozum kto traci9? Ja. 

Kto łzą się bławaci10 ? Ja. 

I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią ? Ja. 

Zielono od marzeń mych. 

Na .........................(kładka11) i w ......................(bar), my. 

Do pary, nie w....................(para), 
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bezsenni żeglarze12. 

Na ........................................(całe jeziora) my, 

jednak my. 

Słownictwo: 

1. Nać – leaves of parsley and carrot 

2. Wróżba – omen 

3. Odlot ptaków – departure of birds 

4. Tęsknota - longing 

5. Kąt – corner 

6. Niepokoić się – to be anxious 

7. Kuchenny lufcik – a little window close to the ceiling in the kitchen 

8. Paskudny wierszyk – ugly little poem 

9. Tracić rozum – to lose mind 

10. “łzą się bławaci” – to get blue with tears – very uncommon and 

poetic expression. 

11. Kładka – small bridge only for pedestrians 

12. Bezsenni żeglarze – sleepless sailors 
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