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1. Mam na imię…  

Anna, Ewa, Piotr, Michał, John, Lena, Diana, Michael… 

2. Nazywam się…..   

Anna Kowalska, Piotr Szulc, Tina Vujić, Miguel Velazquez… 

3. Mam ……………….. lat/lata 

4. Narodowość i język 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj Jestem z… Mówię po… 

Polska Polski polsku 

Anglia Anglii angielsku 

Niemcy Niemiec niemiecku 

Hiszpania Hiszpanii hiszpańsku 

Francja Francji francusku 

Norwegia Norwegii norwesku 

Szwecja !ze Szwecji szwedzku 

Włochy Włoch włosku 

Ukraina Ukrainy ukraińsku 

Stany Zjednoczone Stanów Zjednoczonych angielsku 

Chiny Chin chińsku 

Japonia Japonii japońsku 

Brazylia Brazylii portugalsku 

Kolumbia Kolumbii hiszpańsku 

Chile Chile hiszpańsku 

   

   

   

   

   

 



              
                                    

 

 
www.easypolish.com.pl | kontakt@easypolish.com.pl | +48 697 260 783 |  

 

 

2 

 

5. Jestem… nauczycielem - nauczycielką, studentem – studentką, lekarzem – lekarką, 

inżynierem, informatykiem, biznesmenem, kucharzem – kucharką, fotografem, pisarzem – 

pisarką, dziennikarzem – dziennikarką, dentystą – dentystką, urzędnikiem, muzykiem, 

tancerzem – tancerką, policjantem – policjantką, artystą – artystką, kelnerem – kelnerką, 

modelem – modelką 

6. Lubię … czytać, grać na komputerze, uczyć się języka polskiego, uczyć się języków obcych, 

oglądać telewizję, grać w tenisa, grać w piłkę nożną, gotować, jeździć na nartach, biegać, 

chodzić do kina, chodzić do teatru, chodzić na koncerty, spotykać się ze znajomymi, 

fotografować, rysować, słuchać muzyki, tańczyć, śpiewać, robić zakupy, jeździć rowerem, 

spacerować, pływać, podróżować, grać na gitarze, malować. 

 

7. Jestem….  romantyczny/a, aktywny/a, ambitny/a, atrakcyjny/a, energiczny/a, inteligentny/a, 

sfrustrowany/a, spontaniczny/a, agresywny/a, utalentowany/a, zestresowany/a, 

kreatywny/a, wesoły/a – smutny/a, pracowity/a – leniwy/a 

młody/a – stary/a, wysoki/a – niski/a – średniego wzrostu, ładna – brzydka, przystojny – 

brzydki, pulchny/a – szczupły/a, wysportowany/a – niewysportowany/a 

Mam… krótkie, długie, proste, kręcone, ciemne, jasne, rude włosy/ zielone, niebieskie, szare, 

brązowe oczy. 

Jestem… łysy/łysa, blondynem/blondynką, szatynem/szatynką, brunetem/brunetką.  

 

8. Moja rodzina jest… duża/mała/średnia. Mam… matkę, ojca, brata, siostrę, syna, córkę, żonę, 

męża, kuzyna, kuzynkę, ciocię, wujka, teścia, teściową, babcię, dziadka, psa, kota. 

Mój brat/moja siostra ma na imię…, mieszka w…, ma… lat/lata, pracuje/studiuje. 

Moja rodzina mieszka w…. 

Mój brat/moja siostra jest… lekarzem-lekarką/ wysoki-wysoka/pracowity-pracowita  

On/Ona ma… krótkie/długie włosy, zielone/brązowe oczy.  
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