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1.Podpisz elementy samochodu na obrazku  

 

2.Dopasuj słowa do elementów samochodu 
klakson, drążek zmiany biegów, hamulec, gaz, sprzęgło, kierownica 
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3.Co znajduje się we wnętrzu (nie pod maską) samochodu? Podkreśl słowa. 
 

silnik, fotel, poduszka powietrzna, dach, pedał hamowania, pasy bezpieczeństwa, podwozie, 

wycieraczka, schowek, skrzynia biegów, światło, lusterko, chłodnica, akumulator, filtr powietrza, 

kierunkowskazy, amortyzatory, drążek zmiany biegów 

 

4.Podpisz obrazki: 
 

stacja paliw, wypożyczalnia samochodów, myjnia samochodowa, warsztat samochodowy 

    
 
 
 

   

 

5.Gdzie możesz to zrobić? 
 

1. Zmienić opony - .................................................... 

2. Zrobić przegląd - ..................................................... 

3. Umyć samochód - ....................................................... 

4. Zwrócić samochód - .................................................... 

5. Dopompować opony - ................................................. 

6. Kupić olej silnikowy - .................................................... 

7. Tankować do pełna - .................................................... 

8. Naprawić skrzynię biegów - ......................................... 

9. Kupić nowe wycieraczki - ............................................ 

10. Kupić Snickersa - ..........................................................  
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Co jeszcze możesz kupić na stacji paliw? 

6.Co to jest? 
 

1. Możesz tam schować mapę, okulary albo nawet kanapkę. Jest z przodu siedzenia pasażera. 

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

2. Musisz je zapiąć, jeśli chcesz podróżować bezpiecznie. 

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

3. Kierowca powinien je włączyć, jeśli chce skręcić, żeby poinformować o tym innych kierowców. 

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

4. Możesz tam włożyć bagaże albo zakupy. 

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

5. Jest zrobiona z gumy i leży na podłodze. 

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

6. To bardzo ważna część samochodu, bo produkuje prąd. 

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

7. Możesz go używać do sprawdzenia co jest za tobą albo do robienia makijażu. 

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

7.Kto to jest? 
 

1. Chodzi na piechotę – .......................................... 

2. Prowadzi samochód – ......................................... 

3. Siedzi na tylnym siedzeniu samochodu – ................................. 

4. Jedzie rowerem  - ........................................ 

5. Naprawia samochód - ....................................... 
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8.Podpisz obrazki słowami z listy (niektóre słowa są intruzami) 
 

parkować, cofać, zwalniać, zawracać, przyśpieszać, skręcać, wyprzedzać 

 

9.O czym informują te znaki ? Podpisz je 
 

1. Jedź w prawo. 

2. Zwolnij do 50 kilometrów na godzinę! 

3. Ustąp pierwszeństwa innemu kierowcy! 

4. Nie wyprzedzaj innego samochodu! 

5. Uwaga! Krowy przechodzą tu przez ulicę. 

6. Masz pierwszeństwo przejazdu. 

7. Nie zatrzymuj się tutaj! 

8. Zatrzymaj się! 
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10.Uzupełnij tekst słowami, które pasują.  
 

Dwa tygodnie temu po raz pierwszy zdecydowałem się 1........................................... samochód z 

wypożyczalni. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale razem z żoną polecieliśmy na wakacje do Grecji i 

wszyscy w Internecie polecali ten środek transportu. Wybrałem najtańszy samochód w ofercie. Wiem, że 

jestem bardzo dobrym 2..................................., więc zdecydowałem, że nie kupię ubezpieczenia. 

Samochód był dość nowy, ale miał trochę mały  3................................., więc z trudem zapakowaliśmy do 

niego nasze walizki. Żona narzekała, narzekała, ale w końcu usiadła na fotelu pasażera i zapięła 

4............................... . Byliśmy gotowi do drogi.  

Niestety problemy zaczęły się bardzo szybko. Już po kilkunastu kilometrach okazało się, że w samochodzie 

było bardzo mało 5............................., więc musieliśmy szukać stacji, żeby zatankować. Nasza nawigacja 

nie działała zbyt dobrze. Powiedziałem żonie, żeby wyjęła ze 6...................................... mapę i zaczęła 

szukać na niej stacji paliw. Niestety w samochodzie nie było żadnej mapy. Jeździliśmy po okolicy ponad 

godzinę. W końcu znaleźliśmy stację paliw, zatankowałem, kupiłem nam kawę i kanapki, a nawet umyłem 

przednią szybę, bo zdążyła się przez tę godzinę zabrudzić. Kiedy wyjechaliśmy ze stacji, okazało się, że na 

drodze był jakiś wypadek  - mały samochód chciał 7................................. ciężarówkę, ale z naprzeciwka 

jechał inny samochód osobowy. Tak przynajmniej mówili ludzie, którzy stali razem z nami w ogromnym 

korku i słuchali greckiego radia. Kiedy w końcu droga była znowu przejezdna, była już pierwsza po 

południu, a na nas czekała plaża! Mimo znaku ograniczenia prędkości do 60, nie zwolniłem, ale 

8............................................... do 100 km/h! Nie spodobało się to greckiej policji, która nas zatrzymała i 

wlepiła mi mandat na 300 Euro! Ale byłem wkurzony. Musiałem wyglądać jak pomidor, bo moja żona 

zaproponowała, że ona będzie 9.................................., a ja mogę się zrelaksować. Nie byłem pewny, czy to 
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dobry pomysł. Żona ma prawo jazdy dopiero od pół roku, a drogi w greckich górach są wąskie i kręte. 

Jechaliśmy bardzo wolno i przez ten czas byłem z niej bardzo dumny. Prowadziła pewnie i spokojnie. 

10................................. biegi jak profesjonalistka. W końcu dojechaliśmy na plażę. Na wszystkich 

parkingach dookoła stało wiele samochodów. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć miejsca do parkowania. W 

końcu zobaczyłem wąskie miejsce przy ulicy między dwoma samochodami. Żona bała się, że nie uda jej się 

zmieścić, ale powiedziałem jej, że musi trenować. I to był mój błąd. Uderzyła tylnym 

11.................................. w zderzak drugiego samochodu. Zaczął wyć alarm. Przypomniałem sobie, że nie 

wykupiłem 12 ..................................... i będę musiał zapłacić za naprawę z własnej kieszeni. Już nie miałem 

ochoty na plażę. Wsiadłem za kierownicę. Żona płakała na fotelu pasażera. Znowu jeździliśmy dookoła i 

szukaliśmy 13......................................... samochodowego. Na szczęście szybko znaleźliśmy sympatycznego 

14...................................... , który poczęstował nas ouzo i naprawił zderzak w .... trzy dni. Nie dało się 

szybciej. Nie pytajcie, ile mu zapłaciłem. Następnym razem jedziemy na wakacje autokarem z biura 

podróży. 

 

11.Który samochód wybiorą te osoby? 
 

1.Jesteśmy Amerykanami i będziemy w Polsce przed tydzień. Nie chcemy jeździć po Polsce pociągiem, bo 

nasza rodzina mieszka w małych miejscowościach.  Nie potrzebujemy dużego samochodu, bo nie mamy 

dużo bagażu, ale jedna rzecz jest dla nas bardzo ważna – żadne z nas nie umie zmieniać biegów, więc 

potrzebujemy samochodu z automatyczną skrzynią biegów. 

2.Razem z dziewczyną jedziemy na weekend nad morze. Nie mamy własnego samochodu, więc chcemy 

wypożyczyć. Zależy nam na tym, żeby samochód był tani i żeby nie był za duży, bo tylko moja dziewczyna 

ma prawo jazdy, a ona nie umie dobrze parkować.  

3.Znowu przyjechały do nas teściowa i szwagierka z dziećmi. Nie dość, że śpią u nas i zjadają moją kiełbasę 

z lodówki, to jeszcze chcą jechać na weekend nad jezioro. Nasz samochód ma tylko pięć foteli, więc żona 

wymyśliła, że możemy wynająć auto. No super, już widzę ile nas to będzie kosztować... 
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Odpowiedzi 
 

1. patrz w poście na blogu : www.polskidaily.eu/samochod 

2. od lewej od góry: kierownica, klakson, sprzęgło, hamulec, gaz, drążek zmiany biegów 

3. fotel, poduszka powietrzna, pedał hamowania, pasy bezpieczeństwa, wycieraczka, schowek, światło, lusterko, drążek zmiany 

biegów 

4. od lewej: myjnia samochodowa, warsztat samochodowy, stacja paliw, wypożyczalnia samochodów 

5. 1.w warsztacie samochodowym, 2. w warsztacie, 3. na myjni, 4 w wypożyczalni 5. na stacji paliw, 6. na stacji paliw, 7. na stacji 

paliw, 8. w warsztacie, 9. na stacji paliw, 10. na stacji paliw 

6. 1.schowek, 2. pasy, 3. kierunkowskazy, 4. bagażnik, 5. wycieraczka, 6. akumulator, 7. lusterko 

7. 1.pieszy, 2.kierowca, 3.pasażer, 4.rowerzysta, 5. mechanik 

8. 1.cofać, 2. przyśpieszać, 3. wyprzedzać, 4. zwalniać 

9. 1.4, 2.2., 3.3. 4.1. 5.7. 6.8., 7.6. 8.5 

10.1.wypożyczyć, 2.kierowcą, 3.bagażnik, 4.pasy. 5.paliwa, 6. schowka, 7.wyprzedzić 8.przyśpieszyłem, 9. prowadzić/ kierować, 

10. zmieniała, 11. zderzakiem, 12. ubezpieczenia, 13. warsztatu, 14. mechanika 

11. 1. bmw x1, 2.kia picanto, 3.renaut trafic 
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