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1.Podpisz obrazki w liczbie pojedynczej (singular) i liczbie mnogiej (plural) 
 

 

    
    

    
    

 
 

 

 
    

2.Wybierz słowa z listy, które pasują do opisów 
zmarszczki, policzki, broda, rzęsy, wąsy, czoło 

1. Dotykasz tego, żeby sprawdzić, czy masz gorączkę - ............................................. 

2. Kiedy jest zimno robią się różowe - .......................................... 

3. To słowo znaczy włosy na twarzy u mężczyzn albo po prostu część twarzy - ............................................ 

4. Kobiety malują je maskarą - ......................................... 

5. Włosy, które mężczyźni mają pod nosem - ............................................ 

6. Ludzie mają je pod oczami, kiedy są starsi - ............................................... 

http://www.polskidaily.eu/


[A2] Ciało, słownictwo 

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

3.Podkreśl frazy, które nie pasują do obrazka 
 

1.Ta dziewczyna ma falowane włosy, jest blondynką i ma wąsy. 

 

 

 

 

2.Ten mężczyzna ma brodę i wąsy. On też nie ma brwi. 

 

 

 

 

 3.Ta kobieta ma długie kręcone włosy i jest blada. 

 

 

 

      4.Ten mężczyzna ma kucyka i grzywkę. On jest brunetem i jest łysy. 

 

 

 

4.Podpisz obrazki 
kość, wątroba, mózg, żołądek, serce, staw, nerki, żołądek 
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5.Uzupełnij zdania. Pamiętaj o przypadkach! 
kręgosłup, płuca, kość, mózg, nerki, watroba, żołądek, stawy 

 

1. Kiedy pijesz dużo alkohol, możesz mieć problemy z ........................................... 

2. Osoby, które pracują wiele godzin przed komputerem mają problem z .................................. 

3. Nie jedz dużo smażonego jedzenia, bo będzie bolał cię ................................... 

4. Palenie papierosów powoduje choroby ..................................... 

5. Kiedy pada deszcz i jest wilgotno, starsze osoby narzekają na ................................. 

6. Kiedy pośliźniesz się na lodzie na chodniku, możesz złamać sobie ................................ ręki. 

7. Myśli i wspomnienia są w .........................................  

8. ..................................... filtrują wodę w naszych organizmach. 
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Odpowiedzi 
 

1.ręka/ręce, stopa/stopy, noga/nogi, oko/oczy 

ucho/uszy, palec/palce, ramię/ramiona, język/języki 

paznokieć/paznokcie, brzuch/brzuchy, kolano/kolana, pupa/pupy 

2.1.czoło, 2.policzki, 3.broda, 4.rzęsy, 5.wąsy, 6. zmarszczki 

3. 1.Ta dziewczyna ma falowane włosy, jest blondynką i ma wąsy. 

2.Ten mężczyzna ma brodę i wąsy. On też nie ma brwi. 

3.Ta kobieta ma długie kręcone włosy i jest blada. 

4.Ten mężczyzna ma kucyka i grzywkę. On jest brunetem i jest łysy. 

4. staw, nerki, wątroba, kość 

    płuca, mózg, serce, żołądek 

5.1.wątrobą, 2.kręgosłupem, 3.żołądek, 4.płuc, 5. stawy, 6. kość, 7. mózgu, 8. nerki 
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