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Mój dzień 

Codziennie wstaję o godzinie siódmej. Szybko myję zęby, jem 
śniadanie i o godzinie 7.30 wychodzę na uczelnię. Zazwyczaj od 
godziny dziewiątej do piętnastej mam zajęcia. Obiad jem o 
godzinie szesnastej, a kolację o dwudziestej. Zwykle wieczorem 
oglądam jakiś dobry film. Lubię filmy przygodowe i komedie. 
Czasami wychodzę z przyjaciółmi do teatru lub pubu. Chodzę 
spać po godzinie 23.00.  

   

Przydatne zwroty:  

• często  
(often) 

• zazwyczaj  
(usually) 

• zawsze  
(always) 

• nigdy  
(never) 

• czasami  
(sometimes) 

• codziennie  
(every day) 

• co tydzień  
(every week) 

• co miesiąc  
(every month) 

Pory dnia:  

• wczesnym rankiem 
(early in the morning) 

• rano  
(in the morning) 

• przed południem  
(before noon) 

• w południe  
(at noon) 

• po południu  
(in the afternoon) 

• wieczorem  
(in the evening) 

• w nocy  
(at night) 
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CZASOWNIKI 

ZWROTNE 

ja myję się 

ty myjesz się 

on/ona/ono 

Pan/Pani 
myje się 

my myjemy się 

wy myjecie się 

oni/one 

Państwo 
myją się 

 

ja ubieram się 

ty ubierasz się 

on/ona/ono 

Pan/Pani 
ubiera się 

my ubieramy się 

wy ubieracie się 

oni/one 

Państwo 
ubierają się 

 

MYĆ (SIĘ) 

UBIERAĆ (SIĘ) 

Verbs with the reflexive pronoun SIĘ 
 
 The pronoun „się” is used: 
 

• to express a reflexive action like myć (to wash) – myć się 
(to washoneself) 

• to express an unpersonal action like Jak się mówi po 
polsku ‘dzień dobry’? 

• to accompany some verbs which occur only with się like 
bać się, śmiać się, uśmiechać się 

• some verbs can occur with or without się, but with a 
different meaning like 
uczyć się vs uczyć, czuć się vs czuć, nazywać się vs 
nazywać. 

 

ja uczę się 

ty uczysz się 

on/ona/ono 

Pan/Pani 
uczy się 

my uczymy się 

wy uczycie się 

oni/one 

Państwo 
uczą się 

 

UCZYĆ (SIĘ) 


