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In this episode of Real Talks with Poles I asked Patrycja a set of random questions 

because I wanted her to use multiple time and frequency expressions. Listen carefully 

and try to find all of them! 

 

1.Do you remember adverbs of frequency? Let’s practice a bit. Put them in order from 

the most frequent to the least: 

czasami, zawsze, nigdy nie, rzadko, często, zwykle 

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

 

Paulina 

W tym odcinku tak Real Talks with Poles rozmawiamy z Patrycją o tym jak często coś robi. Patrycja 

jesteś gotowa? 

Patrycja  

Tak jestem gotowa! 

Paulina 

No to pierwsze, bardzo podstawowe pytanie: jak często pijesz kawę? 

Patrycja 

Codziennie, kilka razy dziennie. Jestem wielkim fanem kawy, więc dla mnie trzy, cztery filiżanki kawy 

dziennie to jest to jest norma.  

Paulina 

A jaką kawę pijesz? Z mlekiem? Bez mleka? Z cukrem? Bez cukru?  

Patrycja 

Czarną. Czarną kawę. Moja ulubiona. 

Paulina 

Następne pytanie: Jak często spotykasz się ze swoją siostrą? 

Patrycja 

Rzadko. Moja siostra mieszka w Bristolu, ja mieszkam w Londynie. Nie jest to bardzo daleko, ale obie 

jesteśmy dosyć zajęte, więc nie mamy okazji spotykać się zbyt często. Rozmawiamy bardzo często. 

Rozmawiamy kilka razy w tygodniu, zwykle jedną godzinę albo dłużej, ale spotykamy się może jeden 

raz miesiącu, co dwa miesiące. 

Paulina 

A czy częściej rozmawiasz z nią przez telefon albo przez Skype’a? 
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Patrycja 

Zwykle rozmawiamy przez telefon, bo to jest najwygodniejsze. Od czasu do czasu rozmawiamy na 

Skype’ie  

Paulina 

Okej i następne pytanie: jak często uprawiasz sport? 

Patrycja  

Codziennie. Teraz, jest specjalna... jest szczególna sytuacja. Mamy lockdown Anglii, więc mamy 

trochę więcej czasu na dodatkowe aktywności i ja i mój współlokator uprawiamy sport codziennie. 

Codziennie rano ćwiczymy. Po południu albo, albo biegam, albo idę spacer. Raz albo dwa razy w 

tygodniu jadę [idę] rower. Od czasu do czasu uprawiam inny sport.  

Paulina 

Okej. W porządku. I kolejne pytanie:  jak często pijesz wódkę? 

Patrycja 

Bardzo rzadko! Nie.... Ogólnie nie piję alkoholu zbyt często. Ostatni raz piłam wódkę miesiąc temu, 

kiedy były urodziny mojego kolegi. To, tak, to była specjalna okazja i piliśmy naszą ulubioną  wódkę 

orzechową.  

Paulina 

Kiedy ostatni raz byłaś na wakacjach?  

Patrycja 

Rok temu. We wrześniu razem z moją przyjaciółką pojechałyśmy na dziewięć dni do Rumunii. 

Zwiedzałyśmy Rumunię i chodziłyśmy po górach.  

Paulina 

Jak długo byłyście w Rumunii? 

Patrycja 

Dziewięć dni.  

Paulina 

Podobało ci się? 

Patrycja 

Bardzo! Jestem wielkim fanem Rumunii i podczas tej wycieczki miałyśmy okazję zobaczyć trochę, 

trochę więcej miejsc. Zwiedziłyśmy cztery miasta i spędziłyśmy trzy dni w rumuńskich górach.  
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Paulina 

To kiedy chciałabyś znowu pojechać do Rumunii? 

Patrycja 

Mamy nadzieje [że] w przyszłym roku. 

 

Vocabulary/ Słowniczek: 

dodatkowy – additional 

dosyć zajęta – pretty busy 

najwygodniejsze – the most comfortable 

nie mamy okazji – we don’t have opportunities 

szczególna sytuacja – special situation 

urodziny - birthday 

wódka orzechowa – hazelnut vodka 

współlokator – roommate 

zwiedzać – to visit (sightseeing) 

 

2.Fill the charts with missing words. You will find some of the in the conversation 
 

 dzień tydzień miesiąc rok 

(jeden) 
 

raz dziennie    

dwa / trzy / 
cztery / pięć 

    

 

 dzień tydzień miesiąc rok 

(jeden) wczoraj 
 

   

dwa/ trzy/ cztery  
 

tygodnie temu  lata temu 

pięć +   
 

miesięcy temu  

 

 

3.Write questions for the given answers: 
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1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dwa lata temu, we wrześniu. 

2. ..................................................................................................................................................... 

Pierwszy raz... hm... chyba jak miałam 3 lata. 

3. .................................................................................................................................................. .... 

Bardzo rzadko. Morze tylko raz w roku. 

4. ....................................................................................................................................................... 

Przez dwa tygodnie. To był fantastyczny czas! 

 

4. Answer the questions about yourself 
 

1. Jak często kupujesz ubrania? 

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

2. Jak długo zwykle bierzesz prysznic? 

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

3. Jak często spotykasz się z rodziną? 

 

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

4. Kiedy pierwszy raz byłeś/ byłaś za granicą? 

 

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

5. Kiedy ostatni raz leciałeś/ leciałaś samolotem? 

 

............................................................................................................................................................ 
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Odpowiedzi 
1. zawsze, zwykle, często, czasami, rzadko, nigdy nie 

2.  

 dzień tydzień miesiąc rok 

(jeden) 
 

raz dziennie raz w tygodniu raz w miesiącu raz w roku 

dwa / trzy / 
cztery / pięć 

razy dziennie razy w tygodniu razy w miesiącu razy w roku 

 

 dzień tydzień miesiąc rok 

(jeden) wczoraj 
 

tydzień temu miesiąc temu rok temu 

dwa/ trzy/ cztery dni temu 
 

tygodnie temu miesiące temu lata temu 

pięć + dnit emu tygodni temu 
 

miesięcy temu lat temu 

 

3.i 4. Can have different answers so it’s the best if you check them out with your teacher, partner or 

language partner 
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