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Jaki jestem? Jaka jest moja rodzina? 

To jest polska rodzina: ojciec – Piotr Kowalski, matka – Anna Kowalska, córka – Kinga 

Kowalska i syn – Adam Kowalski.  

Piotr Kowalski:  

Mam 45 lat, jestem inżynierem, pracuję w dużej firmie IT. Moje hobby to sport. 

Lubię biegać, pływać i oglądać piłkę nożną w telewizji. Jaki jestem? Ambitny, 

aktywny, bardzo pracowity. Jestem profesjonalistą. Mam żonę i dwoje dzieci. 

Anna Kowalska: 

Mam 40 lat, jestem nauczycielką. Pracuję z dziećmi, lubię to, ale często, po 

pracy, jestem bardzo zmęczona. Mam męża, córkę i syna. Mieszkamy w Poznaniu. 

Co lubię robić w wolnym czasie? Odpoczywać ☺ Czytam książki, oglądam filmy, 

lubię pływać i jeździć na rowerze. Jaka jestem? Bardzo energiczna, kreatywna 

i wesoła. Dobrze zorganizowana.  

Kinga Kowalska: 

Mam 15 lat, chodzę do szkoły w Poznaniu. Mieszkam z mamą, tatą i młodszym 

bratem. Uwielbiam malować i rysować. Po szkole trzy razy w tygodniu mam 

dodatkowe lekcje rysunku. Chcę być artystką. Jestem bardzo kreatywna 

i spontaniczna. Czasami trochę smutna. Myślę, że jestem bardzo wrażliwa. 

Adam Kowalski: 

Mam 12 lat. Chodzę do szkoły sportowej. Mieszkam w Poznaniu z rodzicami 

i starszą siostrą. Gram w piłkę nożną. Cały czas ☺ Chcę być piłkarzem jak 

Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. To jest moje marzenie. Lubię też grać 

na komputerze. Jestem wysportowany, energiczny, aktywny i bardzo zabawny.   

Pytania: 

1) Kto pracuje w firmie IT? 

2) Gdzie pracuje pani Kowalska? 

3) Co lubi robić Kinga? 

4) Jakie jest hobby Adama? 

5) Kto chce być jak Cristiano Ronaldo? 

6) Kto pracuje z dziećmi? 
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7) Czyje hobby to sport? 

8) Kto ma starszą siostrę? 

9) Jak często Kinga ma lekcje rysunku? 

10) Do jakiej szkoły chodzi Adam? 

 

Ćwiczenie I  

Prawda czy fałsz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAWDA FAŁSZ 

Piotr Kowalski lubi dużo pracować.   

Pani Kowalska odpoczywa aktywnie.   

Adam chce być piłkarzem.   

Hobby Kingi to rysowanie i malowanie.   

„Cały czas” to znaczy zawsze.   

Żona Piotra jest sfrustrowana.   

Adam chodzi do szkoły artystycznej.   

Kinga jest wrażliwa – to znaczy bardzo emocjonalna.   

 

 być lubić mieć 

ja jestem   

ty  lubisz  

on/ona/ono/pan/pani   ma 

my jesteśmy   

wy  lubicie  

oni/one/państwo   mają 
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Ja……………………..(być) inżynierem, a moja żona……………………..(być) fotografem. 

……………………..(ja-mieć) 40 lat, a moja żona ……………………..(ona-mieć) 35 lat. Mieszkamy 

w Warszawie. ……………………..(my-mieć) dwóch synów i jedną córkę. Oni ……………………..(być) 

uczniami i chodzą do szkoły. Nasz najstarszy syn ……………………..(lubić) grać na komputerze, 

a młodszy często ……………………..(grać) w piłkę nożną. Córka ……………………..(lubić) robić 

zakupy, śpiewać i tańczyć. Wszyscy ……………………..(my-być) aktywni i ……………………..(my-

lubić) uprawiać sport.  

Ćwiczenie III  

Co pasuje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie IV 

Napisz 6 pytań do tekstu. 

a) Gdzie_______________________________________________________________? 

b) Kto_________________________________________________________________? 

c) Jaki_________________________________________________________________? 

d) Jaka________________________________________________________________? 

e) Kiedy_______________________________________________________________? 

f) Co_________________________________________________________________? 

firma moja  

piłka sportowa 

żona  dodatkowa 

brat mój 

szkoła  informatyczna 

lekcja moje 

marzenie nożna 

mąż mój 
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Ćwiczenie V 

Proszę napisać prezentację o sobie i swojej rodzinie (10 zdań).  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


