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1.Co to jest? 
schody, napis, strzałka, znak 

 

 

 

 

 

  

 

 

   “Zakaz palenia!” 

 

 

 

  
 

  

 

 

2.Put the dialogue in order 
 

- Wzajemnie! 

- Biedronka. W porządku. I co dalej? 

- Na południe to znaczy w stronę ratusza. Ratusz to taki bardzo wysoki, stary budynek. Ma wysoką 

wieżę i zegar. 

- W kierunku „Centrum”. Kiedy będzie pan na przystanku będzie pan miał po prawej supermarket 

Biedronka. 

- W jakim kierunku jedzie tramwaj? 

- Tak, oczywiście. 

- Przepraszam, może mi pani pomóc? Jak mogę dojechać na lotnisko? 

- Nie działa? No dobrze. W takim razie musi pan iść prosto do końca ulicy. Tam jest przystanek 

tramwajowy, który nazywa się „Wilcza”. Musi pan wsiąść do tramwaju numer 15. 

- Hmm trochę się śpieszę. Nie ma pan Google Maps? 

- Na przystanku są automaty biletowe. Ma pan tam informacje po angielsku, rosyjsku i francusku. 

- Na południe? Jak mogę wiedzieć, że to południe...? 

- Musi pan dojechać tym tramwajem do przystanku Centrum, wysiąść, przejść przez ulicę, iść ulicą 

około pięćdziesięciu metrów na południe... 

- Mam, ale nie działa mi tutaj roaming. 

- Potem będzie wejście do metra. Musi pan zejść w dół po schodach. Na dole będzie dużo sklepów 

i korytarzy. Musi pan patrzeć na znaki. Będzie tam symbol samolotu i strzałka . Proszę iść za 

strzałką, a następnie wsiąść do pociągu, który ma napis „Lotnisko”. Uwaga! Mogą tam być też 

inne pociągi! 

- Świetnie! Dziękuję! Miłego dnia! 

- Rozumiem. Muszę iść w stronę ratusza. I co potem? 

- Dobrze. Dziękuję pani bardzo! A gdzie mogę kupić bilet na ten pociąg? 
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3.March the verbs with prepositions and objects 
 

Dojść   przez   tramwaj  

Przejść   na   górę 

Wyjść   do  galerii handlowej  

Wejść   w   końca ulicy  

Zejść   na   ulicę/ przejście  

Wsiąść   z  lewo    *wsiadłam/ wsiadłem 

Wysiąść  z    dół  

Skręcić   do  autobusu 

4.Put verbs from exercise 3 to the sentences 
 

0. Franciszek zszedł na dół, żeby powiedzieć „dzień dobry” gościom i zaraz wrócił do swojego pokoju. 

1. Kiedy ……………………………….(ja, ż.) do domu, zobaczyłam straszny bałagan. 

2. Wujek i ciocia ................................. do złego pociągu i zamiast pojechać do Krakowa, pojechali do 

Gdańska! 

3. Pijany mężczyzna ........................................... przez przejście na czerwonym świetle, chociaż po 

drugiej stronie stali policjanci. 

4. - Dlaczego ....................................... (ty.m.) w prawo, kiedy mówiłam ci, że kościół jest w lewo! 

- Bo na lewo jest moja ulubiona lodziarnia... 

5. Moja babcia ...................... za mąż kiedy miała 16 lat! Kiedy ja miałam 16 lat myślałam tylko o 

studiach i imprezach! 

6.   Kosmici ....................................... ze statku kosmicznego, zobaczyli góry plastiku, więc     

................................ z powrotem na statek i odlecieli. 

7. *   Myślałam nad tym długo i ................................. do wniosku, że już nie chcę być lekarką. Chcę być 

artystką kabaretową! 
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Odpowiedzi: 
1. strzałka, napis, schody, znak 

2. 16,7,10,6,5,1,4,2,14,9,8,3,12,15,11,13 

3.dojść do końca ulicy, przejść przez ulicę/przejście, wyjść z galerii handlowej, wejść na górę, zejść na dół, wsiąść w tramwaj, 

wysiąść z autobusu, skręcić w prawo 

4. 1. Weszłam, 2. Wsiedli, 3. Przeszedł, 4. Skręciłeś, 5. Wyszła, 6. Wysiedli, wsiedli, 7. doszłam 

 

 

 

http://www.polskidaily.eu/

