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1.What are the names of continents in Polish? Write them down and then transform 

them to use a correct prepositions and Locative case: 
 

1. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

6. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

7. ………………………………………………….- ………………………………………………….. 

2.Co to za krajobrazy? Write the names of different landscapes under the pictures. 
góry, las, lodowiec, wzgórza, pustynia, wodospad, pole, łąka, jezioro, wyspa, jaskinia, rzeka 
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3.Co to jest? Read the hints and answer with one of the landscapes: 
 

1. śnieg, skała, szlak, narty, szczyt – ........................................................................................................... 

2. piasek, wydma, wielbłąd, słońce, upał – ................................................................................................. 

3. ziemia, rośliny, rolnik, gospodarstwo, ziemniaki – .................................................................................. 

4. łódka, wędkować, ryby, Mazury, komary – .............................................................................................. 

5. drzewa, zbierać grzyby, jagody, poziomki, cień –..................................................................................... 

4.Do podanych opisów dopisz nazwę zjawiska naturalnego: 
pożar, powódź, wybuch wulkanu,  burza piaskowa,  trzęsienie ziemi, susza, sztorm,  lawina,  

1. Duże ilości śniegu nagle spadają z góry - .......................................................................................... 

2. Zdarza się, kiedy  deszcz pada bardzo długo i intensywnie. - ........................................................... 

3. Może być spowodowany przez człowieka, ale też przez naturę. Często występuje w lesie. - 

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

4. Burza na morzu - ......................................................................... 

5. Intensywny wiatr na pustyni  - .................................................... 
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6. Występuje często w rejonach, które są na granicy dwóch płyt tektonicznych. Czasem tylko meble 

w domu się trochę ruszają, a czasem jest bardzo niebezpieczne - .................................................. 

7. Erupcja aktywnej góry, z której wylewają się płynne, gorące kamienie - ........................................ 

8. Kiedy przez wiele tygodni nie pada deszcz, a wody w rzekach i jeziorach jest coraz mniej  - 

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

5.Rośliny czy zwierzęta? Put words from the list into the right category.  
ogon, liść, łapa, choinka, róża, ogród, smycz, karmić, podlewać, lawenda, sierść, las, doniczka, krowa, 

kwiat, trawa, krzak, szczekać, komar, kaktus, słonecznik, bukiet, miauczeć, mucha, ziemia, wielbłąd 

Rośliny Zwierzęta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.Fill the text with words from the list 
pustynia x2 , kaktus, kościół, szlak, jezioro, piasek,  pożar, plaża, góra, wielbłąd, wyspa,  las, pole, ogród 

 

Jestem podróżnikiem. Całe życie podróżowałem, ale teraz już jestem bardzo stary, więc tylko oglądam 

swoje zdjęcia i wspominam.  

Na tym zdjęciu jestem bardzo młody. Pomagam ojcu na 

1...................., bo moi rodzice byli rolnikami. Nie lubiłem tej 

pracy. Wolałem być dziennikarzem lub pisarzem.  
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O a tutaj jestem z ojcem w 2......................... . Zawsze przed mszą w 

niedzielę rano chodziliśmy do 3...................... zbierać grzyby. Bardzo 

lubiłem te spacery, bo dużo rozmawialiśmy. To moje ostatnie zdjęcie 

z tatą. 

Na trzecim zdjęciu jestem już w Maroku.Podróżowałem po tym kraju przez kilka lat. Nawet mieszkałem 

przez kilka miesięcy z beduinami na 4..............................., którzy 

nauczyli mnie jeździć na 5................................ . Pamiętam, że 

6........................... na Saharze był bardzo jasny i miękki. 

Czwarte zdjęcie to już Tajlandia. Tutaj poznałem swoją żonę! W 

Tajlandii jest wiele pięknych 7................., a na nich szerokie 8.................... Teraz jest tam bardzo dużo 

turystów nie tylko z powodu natury, ale też wspaniałych zabytków. 

Na piątym zdjęciu jestem w Arizonie! Tak jak w Maroku, tutaj jest 

gorąco i sucho, a na 9.......................... rosną tylko małe krzewy i 

10.............................. .  

A to ja w Australii. Pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany, 

kiedy po raz pierwszy zobaczyłem kangura. Niestety byłem tam w roku, kiedy w Australii panowały 

straszne 11........................ , które przez wiele tygodni niszczyły lasy i zabijały zwierzęta. To jednak 

normalne przy wysokich temperaturach i suszy. 

Nie przepadam za Europą, ale bardzo lubię polskie 12......................., a 

szczególnie Tatry. Jesienią nie ma wielu turystów na 13............................ 

i można spokojnie się się wspinać i patrzeć na piękny krajobraz. W 

Tatrach jest bardzo ładne 14......................., nazywa się Morskie Oko. 

Woda w nim jest bardzo czysta, ale nie można w nim pływać.  

http://www.polskidaily.eu/


[A] Natura 

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

Dzisiaj już nie chodzę po górach, bo mam problemy z kolanami. Spędzam większość dni w hamaku, w 

15........................ na czytaniu książek o podróżach innych ludzi i słuchaniu jazzu. 

7.Gdzie najchętniej spędzasz wakacje? Where do you like to spend your holidays or 

weekends? Describe your favorite landscape and activities you can do there. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Odpowiedzi: 
1. 1.Afryka – w Afryce, 2.Ameryka Północna – w Ameryce Północnej, 3. Ameryka Południowa – w Ameryce Południowej, 4. 

Australia – w Australii, 5. Europa  - w Europie , 6. Azja – w Azji, 7. Antarktyda – na Antarktydzie, 8.Arktyka – na Arktyce 

2.  pustynia, las, jaskinia, 

Wyspa, jezioro, góra, 

Łąka, lodowiec, rzeka, 

Pole, wodospad, wzgórza 

 

3. 1.gora, 2.pustynia, 3.pole, 4.jezioro, 5.las 

4. 1.lawina, 2. powódź, 3. pożar, 4. sztorm, 5.burza piaskowa, 6. trzęsienie ziemi, 7. wybuch wulkanu,. 8. susza 

5. Rośliny: liść, choinka, róża, ogród, podlewać, lawenda, las, kwiat, trawa, krzak, kaktus, słonecznik, bukiet, ziemia, doniczka 

Zwierzęta: łapa, smycz, karmić, sierść, krowa, szczekać, komar, miauczeć, mucha, wielbłąd 

 

6.1.polu, 2.kościele, 3. lasu, 4. pustyni, 5.wielbłądzie, 6. piasek, 7. wysp, 8. plaże, 9. pustyni, 10. kaktusy, 11. pożary, 12. góry, 

13. szlakach, 14. jezioro, 15. ogrodzie 
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