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Połącz pytania i odpowiedzi 
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1.   Jak ci minął weekend? 

2.   Jak się mają twoi rodzice? 

3.   Słyszałem, że twoja żona ma nową pracę! 

4.   Kiedy przyleciałeś/ przylecieliście do Warszawy? 

5.   Na jak długo zostajecie? 

6.   Jak ci się podoba w Polsce? 

7.   Byliście już kiedyś w tej restauracji? 

8.   Nie mogę się doczekać, aż w końcu przestanie padać! 

9.   Ten pies wygląda dokładnie jak ten, którego miałem w dzieciństwie. 

10.   Znasz tutaj wielu ludzi?  

11.   Bardzo przepraszam za bałagan! 

12.   Słyszałem, że jesteś studentem. Co studiujesz? 

13.   Masz ochotę na coś do jedzenia?  

14.   Oglądałeś ten nowy film z Arturem Żmijewskim? Co o nim myślisz? 

15.   Próbowałeś już pierogów? Jak ci smakowały? 

16.   Wolisz piwo czy wino? 

17.   Masz piękną sukienkę! Gdzie ją kupiłaś? 

18.   Czytałaś ostatnio jakąś ciekawą książkę? Szukam czegoś lekkiego na wakacje. 

19.   Jak nauczyłeś się angielskiego? Masz świetny akcent. 

20.   Czym się zajmujesz? 

21.   Jak się poznaliście? 

22.   Jesteś tutaj po raz pierwszy? 

 

a) Chodziłem na kurs angielskiego odkąd skończyłem 10 lat, a potem oglądałem dużo filmów 

amerykańskich.  

b) Dzięki! Nie kupiłam! To stara sukienka mojej mamy! 

c) Eeee kiepski. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale dobra w nim jest tylko ścieżka dźwiękowa. 

d) Już nie studiuję, ale studiowałem prawo. 

e) Na pięć dni. W środę wracamy do Anglii. 

f) Nie lubię takich książek, ale moja siostra ostatnio polecała „Małe kobietki”. 

g) Nie ma sprawy. Jak dla mnie to masz perfekcyjny porządek. Ja to dopiero mam w domu 

armagedon! 

h) Nie, byłem już tutaj kiedyś z moją mamą. Mam dobre wspomnienia z tego miejsca. 

i) Nie, to nasz pierwszy raz, ale słyszałem, że mają pyszny bigos! 

j) Obecnie nie pracuję. Chcę opiekować się synem dopóki nie pójdzie do przedszkola.  

k) Och! Ja też, ja też. Nie znoszę deszczu. Wszystko jest takie szare i smutne. 

l) Och! Polska jest piękna! Uwielbiam polską architekturę i jedzenie! 
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m) Online, na aplikacji randkowej 10 lat temu!  

n) Prze-pysz-ne! Uwielbiam pierogi, a szczególnie pierogi ruskie. Na szczęście w Ameryce mogę je 

kupić mrożone. 

o) Spaniel? Niemożliwe, ja też miałem spaniela w dzieciństwie. Są bardzo kochane! 

p) Świetnie! Byliśmy z mężem na kajakach, a wy co robiliście? 

q) Tak! Dostała świetną ofertę jako główna księgowa w Wedlu! Na razie jest bardzo zadowolona. 

r) Tak! Umieram z głodu. Masz może chleb bezglutenowy i szynkę z tofu? 

s) W porządku, chociaż tata ostatnio trochę choruje. 

t) Wczoraj wieczorem. Jeszcze mamy jetlag! 

u) Właściwie to znam tylko Kasię, solenizantkę. 

v) Zdecydowanie wino. Po piwie boli mnie brzuch. 
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Odpowiedzi: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

p s q t e l i k o u g d r c n v b f a j m h 
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