
A1.2. Test (Krok po kroku 18-19) 

Imię.......................................................                      ............................/39 

1. Wpisz nazwy pomieszczeń/ Write names of rooms                    ......./5 

 

a) Miejsce, gdzie znajduje się wanna to ................................. 

b) Miejsce pod domem, gdzie trzymamy ogórki i dżemy to .................................. 

c) Miejsce przy domu, gdzie stoi samochód to ........................................ 

d) Miejsce, gdzie stoi lodówka ........................................... 

e) Miejsce, gdzie śpimy to ............................................ 

 

2. Jaki to mebel/ sprzęt?/  What type of furniture/appliance is that?                 ………/5 

 

a) Śpimy na nim ......................................... 

b) Siedzimy na nim, kiedy jemy obiad ..................................... 

c) Gotujemy na niej zupę ...................................... 

d) Są w nim brudne talerze, kubki, sztućce ................................... 

e) Stoją na nim książki ...................................... 

 

3. Jaki czasownik pasuje? / What verb is approptiate?                  ........./5 

 

a) Książki stoją/ siedzą/ wiszą na półce. 

b) Dywan wisi/ leży / odpoczywa na podłodze. 

c) Plakat siedzi/ stoi / wisi na ścianie. 

d) Stół siedzi / stoi / leży między krzesłami. 

e) Żyrandol stoi/ leży / wisi nad stołem. 

 

4. Wpisz poprawną formę Miejscownika / Write correct form of Locative            ........../10 

 

a) Ciągle myślę o ....................................... (chłopak). 

b) Dzieci stoją przy ................................... (okno). 

c) Jemy obiad w ...................................... (restauracja). 

d) Zupa jest w ........................................ (talerz). 

e) Siedzę na ............................................... (krzesło). 

f) Jestem na .............................................. (poczta). 
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g) W weekend byliśmy w ........................................... (Praga). 

h) Mieszkamy w ............................................. (Warszawa). 

i) Kolacja jest na ............................................ (stół) 

j) Rozmawiamy o ........................................... (przyszłość). 

 

5. Wstaw prawidłowy przyimek/ Write correct preposition              ..………/5 

 

a) …… naszej rozmowie było mi bardzo smutno. 

b) Czy naprawdę myślisz ........ przeprowadzce? 

c) ...... tobie czuję się szczęśliwy. 

d) W zeszły weekend byłem ....... fantastycznym koncercie. 

e) Kiedy jestem zestresowany, czytam książki ........ strychu. 

 

6. Wyjaśnij po polsku co znaczą te przymiotniki / Explain in Polish what these adjectives mean 

          .........../5 

 

a) Słoneczne –mieszkanie, w którym............................................................................................. 

b) Staromodne – ........................................................................................................................... 

c) Przestronne– ............................................................................................................................ 

d) Przytulne – ................................................................................................................................ 

e) Własne - .................................................................................................................................... 

 

7. Połącz osoby z ogłoszeniami / Match people with ads              .........../4 

 

a) Mama z dzieckiem, która nie ma pracy 

b) Duża rodzina 

c) Student 

d) Samotny biznesmen 

 

1. Do wynajęcia umeblowana kawalerka w centrum o wysokim standardzie. Czynsz wynosi 

2000 złotych plus media i Internet. W czynszu sprzątanie mieszkania raz w tygodniu. 

2. Czteropokojowe, nieumeblowane mieszkanie na spokojnym osiedlu na przedmieściach 

Warszawy. W pobliżu supermarket, szkoła, przedszkole. Dobre połączenie do centrum. 

Cena: 2100 złotych z mediami. 

3. Wynajmę pokój w mieszkaniu z dużą kuchnią, balkonem i ze starszą panią na osiedlu 

Kolorowym. Mieszkanie jest trochę staromodne, ale czyste. Starsza pani potrzebuje pomocy 

ze sprzątaniem i zakupami. Cena 400 zł za miesiąc plus media. Ogrzewanie centralne. 

4. Jednoosobowy przechodni pokój w mieszkaniu w centrum. W mieszkaniu mieszka pięciu 

studentów i jedna pracująca kobieta. Możesz palić w środku, robić imprezy i mieć zwierzęta. 

Cena 600 złotych/ msc z mediami.  
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Odpowiedzi 

1.a)łazienka, b)piwnica, c)garaż, d)kuchnia, e)sypialnia 

2. a)łóżko, b)krzesło, c)kuchenka, d)zlew, e)regał 

3. a)stoją, b)leży, c)wisi, d)stoi, e) wisi 

4. a)chłopaku, b)oknie, c)restauracji, d) talerzu, e)krześle, f)poczcie, g)Pradze, h)Warszawie, i)stole, j)przyszłości 

5. a)po, b) o, c)przy, d)na, e)na 

6.  

a) Mieszkanie, w którym jest dużo światła, słońca 

b) Mieszkanie, w którym są stare meble 

c) Mieszkanie, w którym jest dużo miejsca 

d) Mieszkanie, w którym czujemy się dobrze 

e) Mieszkanie, które kupiliśmy 

7.1d, 2b, 3a, 4c 

 

 

 

 


