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1.Kto to? Napisz nazwę członka rodziny obok słowa jak w przykładzie. 

0. matka męża - teściowa 

1. żona syna - ...................................................... 

2. córka córki - ...................................................... 

3. brat żony - ...................................................... 

4. żona ojca, ale nie matka - ...................................................... 

5. babcia ojca - ...................................................... 

6. siostra matki - ...................................................... 

7. córka brata - ...................................................... 

8. syn siostry - ...................................................... 

9. ojciec żony - ...................................................... 

10. mąż córki - ...................................................... 

11. brat i siostra - ...................................................... 

12. mąż i żona - ...................................................... 

13. wnuk i wnuczka - ...................................................... 

14. teść i teściowa - ...................................................... 

2.Wpisz słowa z listy do tekstu. Pamiętaj o przypadkach.   

syn x2, rodzeństwo,bliźniaki, córki, matka, żona, synowie, ojciec x2, dzieci, pasierbica, rodzina,mąż, 
rodzice, wdowiec 

M jak Miłość to popularny polski serial rodzinny. Opowiada o ................................1  Mostowiaków, 

którzy pochodzą z miasteczka pod Warszawą. Głową rodziny jest rodzinny i towarzyski Lucjan, który 

razem z sympatyczną .......................2  Basią ma troje ........................3 : Martę, Marka i Małgosię. 

Najstarsza z rodzeństwa Maria jest .....................................4 Lucjana. (Lucjan nie jest jej biologicznym 

....................................5 .) Maria jest mężatką i ma dwóch .............................6 . Paweł i Piotr są 

......................................7 , wyglądają identycznie! Jej mąż Krzysztof nie jest dobrym mężczyzną. On ma 

kochankę. Druga siostra Marta jest prawniczką, nudną singielką i samotną ..................................8 

jednego syna.  Marek, lekkomyślny syn Mostiowiaków, mieszka z rodzicami i jest ...................................9- 

jego żona umarła w wypadku samochodowym. Teraz sam wychowuje dwie adoptowane 

.............................10  i rodzonego ..........................11 . Małgosia, najmłodsza z .........................................12, 

jest bardzo towarzyska i energiczna. Miała kilka związków z mężczyznami. W końcu wyszła za 

.............................13 za Tomka, z którym ma jednego ..........................14 .Teraz jej mąż jest samotnym 
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............................15, bo Małgosia wyjechała sama do USA. Rodzeństwo jest sobie bardzo bliskie. Chętnie 

też odwiedzają..................................16 , szczególnie, kiedy mają problemy. 

3.  
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Tekst nagrania 

1.Nasza rodzina wygląda na standardową, ale taka nie jest. Poznałem moją żonę trzy lata temu. Przez 

kilka pierwszych randek nie powiedziałem jej, że jestem rozwiedziony i mam córkę, a ona nie 

powiedziała mi, że jest samotną matką! Chyba myśleliśmy, że to będzie problem. Ale nie jest. Na 

szczęście moja córka i moja pasierbica świetnie się dogadują. Są prawie w tym samym wieku. Moja 

córka jest tylko rok starsza. Od roku mieszkamy wszyscy razem i uwielbiamy spędzać razem czas jako 

rodzina.  

2.Moja rodzina jest... duża. Z dzieciństwa pamiętami wiele spotkań rodzinnych – uroczystości takich jak 

imieniny, urodziny, Boże Narodzenie, rocznice ślubów. Zawsze wszyscy razem u dziadków. Lubiłam to, 

bo mogłam bawić się całymi godzinami z kuzynami,a ciocie i wujkowie zawsze mieli dla mnie prezenty. 

Teraz mieszkam za granicą i spotykam się z krewnymi tylko raz na kilka lat. Kiedy oglądam zdjęcia z 

różnych uroczystości rodzinnych jest mi smutno, że mnie tam nie ma. Tęsknię za nimi.  

3.Wychowałem się w domu dziecka, ale nie jestem sierotą. Moi rodzice są alkoholikami i nie 

utrzymujemy kontaktu. Nie mam też rodzeństwa, jestem jedynakiem, ale zawsze chciałem mieć 

rodzinę, dzieci. Kiedy miałem dwadzieścia lat poznałem fantastyczną dziewczynę. Po dwóch latach 

urodził się Wojtek. Niestety okazało się, że nasz syn nie jest zdrowy. Jest głuchy. Nie słyszy. To było za 

dużo dla mojej dziewczyny. Zostawiła nas. Teraz jest nas tylko dwóch, ale nie narzekam. Jesteśmy dla 

siebie najważniejsi.   

4.W mojej rodzinie jest jedno dziecko. To mój syn. Jestem wdowcem. Moja żona umarła dwa lata temu. 

To były dla mnie bardzo smutne i trudne lata, ale na szczęście w wychowywaniu dziecka pomaga mi 

rodzina. Moja teściowa i teść, a także szwagierka są dla nas wielkim wsparciem. Moje dwie siostry też 

często nas odwiedzają i opiekują się moim synem.  

 

 

Odpowiedzi: 

1.1.rodzinie, 2. żoną, 3. dzieci, 4. pasierbicą, 5.ojcem, 6.synów, 7. bliźniakami, 8. matką, 9.wdowcem, 
10. córki, 11. syna, 12. rodzeństwa, 13. mąż, 14. syna. 15. ojcem, 16. rodziców 
 
2. 1.synowa, 2.wnuczka, 3.szwagier, 4.macocha, 5.prababcia, 6.ciocia, 7.bratanica, 8. siostrzeniec, 9. 

teść, 10. zięć, 11. rodzeństwo, 12. małżeństwo, 13. wnuki, 14. teściowie 

3. 1C 2D 3B 4A 
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