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1.Put verbs from the list into the right category. Some of them can belong to more than 

one category. 
kawa bez cukru, jogurt naturalny, chrzan, miód, ciemna czekolada, cytryna, stare mleko, czarna herbata, 

papryka chili, brzoskwinia, rzodkiewka, banan, majonez, ocet, musli, sok pomarańczowy, tonik, pomidor 

słodki kwaśny ostry łagodny gorzki 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Co to jest? Read the description and guess what food product it is about 
 

1. Nie jest małe, ale też nie bardzo duże. Żeby to zjeść, musisz to obrać, a potem ugotować. Nie 

smakuje dobrze bez soli. Ma żółty albo jasnożółty kolor.         *obrać – to peel 

 

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

2. Możesz to pić ciepłe albo zimne. Dodajemy to do kawy albo do płatków śniadaniowych. Weganie 

tego nie piją. 

 

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

3. Jest słodki i żółty. Zwykle jest w słoiku.Możemy go używać, kiedy nie chcemy używać cukru.  

 

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

4. Może być zielona, biała, czerwona albo czarna. Anglicy ją lubią z mlekiem, a Polacy z cytryną. Bez 

cukru jest gorzka. 

 

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

5. Jest tłuste i żółte. Potrzebujesz go, kiedy robisz ciasto. Polacy lubią smarować nim kanapki.  

 

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

6. To jest twarde i podłużne warzywo. Ma mało kalorii i jest bardzo zdrowe. Możesz dodać je do 

zupy, sosu, gulaszu albo sałatki. Amerykanie robią z niego ciasto. 

 

.......................................... 
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3.Find the wrong verb and replace it with a correct one: 
zarezerwować, zamawiać, jeść, chodzić, kupować, kroić, pić 

1. Gotuję pomidory w supermarkecie. 

2. Zawsze na śniadanie jemy sok jabłkowy. 

3. Najpierw piję chleb, a potem smaruję go masłem.  * smarować – to spread 

4. Bardzo rzadko oglądam pizzę przez telefon. 

5. Moja rodzina często pisze do restauracji na obiad.  

6. Dzień dobry, chciałabym kupić stolik dla dwóch osób na godzinę siedemnastą.  

7. Często smaruję kolację bardzo późno. Nawet o dwudziestej trzeciej! 

4.Next to the given words write adjectives that describe them 
 

1. .......................................................................................................................... wino 

2. .......................................................................................................................... kawa 

3. ......................................................................................................................... mleko 

4. ......................................................................................................................... chleb 

5. ......................................................................................................................... ciasto 

6. .......................................................................................................................... kurczak 

5.What food products can you find in these dishes? If you don’t know these dishes simply 

Google them :) 
 

 

Bigos: 
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Gołąbki: 

 

Żurek: 

 

Pierogi ruskie: 

  

6.Jaka jest ich dieta? Co oni zwykle jedzą? Choose products from the list or write your 

own ideas (Remember to change the case!) 
 

mleko czekoladowe, bigos, sałatka ze świeżych owoców, zupa ze zmiksowanych warzyw bez soli, płatki 
owsiane z chudym mlekiem, skrzydełka z KFC, kotlet schabowy z ziemniakami, wafle ryżowe, batonik 
czekoladowy, gotowany brokuł, jajecznica z boczkiem i masłem, pierogi z mięsem i smażoną cebulą, 
kebab, shake proteinowy = białkowy, pączek z konfiturą wiśniową, jogurt naturalny, herbatniki, kanapka 
z serem i pomidorem, cynamonowe płatki śniadaniowe,  grillowana cukinia 
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Kobieta na diecie zwykle je... 

 

Mała dziewczynka lubi... 

 

 

Ten mężczyzna często je.... 
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Odpowiedzi 
1.  

Słodki: miód, brzoskwinia, banan, musli, sok pomarańczowy 

Kwaśny: jogurt naturalny, cytryna, stare mleko, sok pomarańczowy, ocet 

Ostry: chrzan, papryka chili, rzodkiewka 

Łagodny: majonez, banan, pomidor 

Gorzki: kawa bez cukru, czarna czekolada, czarna herbata, tonic 

2. 

1.ziemniak, 2. mleko, 3. miód, 4. herbata, 6. masło, 6. marchewka 

3. 

1. gotuję -> kupuję, 2.jemy->pijemy, 3. piję -> kroję, 4. oglądam -> zamawiam, 5. pisze -> chodzi, 6. kupić-> zarezerwować, 7. smaruję -> jem 

4.  

1. czerwone, białe, wytrawne, półwytrawne, słodkie wino, 2. czarna, biała, gorzka, słodka, gorąca, mrożona, rozpuszczalna kawa, 3. zimne, 
gorące, tłuste, chude, sojowe, owsiane mleko, 4. świeży, chrupiący, gorący, czerstwy, miękki, twardy chleb, 5. słodkie, ciepłe, owocowe, 
czekoladowe ciasto, 6. pieczony, gotowany, smażony, surowy kurczak 

5. 

Bigos: kapusta, kapusta kiszona, kiełbasa, grzyby, śliwki, sos pomidorowy, sól, pieprz, wino 
Gołąbki: kapusta, ryż, mięso mielone, sól, pieprz,sos pomidorowy, sos grzybowy 

Żurek: woda, śmietana, grzan, jajko, kiełbasa, zakwas, majeranek, sól, pieprz 

Pierogi ruskie: mąka, woda, olej, ziemniaki, ser biały, cebula, sól, pieprz 

6.(these are just examples as the answers can vary)  

Kobieta: sałatkę ze świeżych owoców, płatki owsiane z chudym mlekiem, wafle ryżowe, gotowanego brokuła, shake proteinowy,  grillowaną 
cukinia 

Dziewczynka: mleko czekoladowe, batonik czekoladowy, pączka z konfiturą wiśniową, herbatniki, kanapkę z serem i pomidorem, cynamonowe 
płatki śniadaniowe 

Mężczyzna: bigos, skrzydełka z KFC, kotleta schabowego z ziemniakami, batonik czekoladowy, jajecznicę z boczkiem i masłem, pierogi z mięsem 
i smażoną cebulą, kebab, pączka z konfiturą wiśniową 
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