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1. Podpisz obrazki słowami z listy 
kawa rozpuszczalna, filiżanka, kawa zbożowa, owies, nalewać, wsypywać, kawa sypana, mieszać, 

kawiarka, francuska prasa 

 

 

Przeczytaj tekst i zrób ćwiczenie 
 

Polacy lubią kawę. 75% Polaków pije kawę codziennie, a około połowa nawet kilka razy dziennie. 

Większość Polaków (85%) pije kawę sypaną, to znaczy mieloną kawę wsypują do kubka lub filiżanki, a 

potem zalewają ją gorącą wodą. Coraz bardziej popularna jest też kawa z ekspresu, z kawiarki lub 

francuskiej prasy.  

W wielu krajach osoby, które mają problemy z sercem piją kawę bezkofeinową, ale w Polsce jest bardziej 

popularna kawa zbożowa – Inka. 

Dla wielu Polaków kawa to idealna okazja do spotkania ze znajomymi. Coraz częściej umawiamy się na 

kawę w kawiarni, ale często też zapraszamy przyjaciół na kawę do domu. Niestety kawa w Polsce nie jest 

bardzo tania. Kubek kawy w kawiarnii kosztuje 8-10 złotych. 

Ja codziennie rano robię mocną kawę we francuskiej prasie. Piję ją z mlekiem. Lubię mleko sojowe, bo jest 

trochę słodkie, ale nie znoszę mleka migdałowego lub owsianego. Nie dodaję cukru, bo nie przeszkadza 

mi gorzki smak. Po południu piję drugą, słabą kawę. Wcześniej piłam kawę rozpuszczalną, ale jej smak nie 

jest taki dobry. Myślę, że jest trochę kwaśny.  Nie przepadam za espresso, bo lubię smak kawy i lubię ją 

pić powoli. 
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2.Zaznacz: prawda czy nieprawda 
 

 Prawda Nieprawda 

1. Duża część Polaków pije kawę rozpuszczalną.   

2. Polacy zawsze piją kawę poza domem.   

3. Kawa w Polsce jest trochę droga.   

4. Osoby, które mają chore serce wybierają kawę zbożową.   

 

3. Popraw błędy w zdaniach. Użyj czasowników z tekstu. 
 

1. Chętnie zamawiam się ze znajomymi w kawiarni na kawę. 

2. Wsypuję kawę z kawiarki do filiżanki. 

3. Nie interesuję się pierogami. Są okropne, ble! 

4. Czasami podaję cynamon do kawy, żeby miała lepszy aromat. 

5. Przeprowadza mi, kiedy palisz papierosy w mieszkaniu! 

 

 Odpowiedz: A jaka jest kultura picia kawy w Twoim kraju? Jaką kawę Ty pijesz? 
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Odpowiedzi:  
1. 

owies, filiżanka, francuska prasa, nalewać, kawa sypana 

mieszać, wsypywać, kawiarka, kawa zbożowa, kawa rozpuszczalna 

2.1F, 2F, 3P, 4P 

3.1.zamawiam-> umawiam 2. wsypuję -> nalewam, 3. nie interesuję się – nie przepadam za, 4. podaję – dodaję, 5. 

przeprowadza - przeszkadza 
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