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Przemek jest świetnym kierowcą  
(zdjęcie: www.fancycrave.com) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Przemek jest z zawodu ________________1. Jest bardzo dobrym specjalistą. _____________2 

wysokie budynki, teraz na przykład jego firma buduje _____________3 biurowiec we Wrocławiu. 

Przemek lubi swoją ____________4, ale jego hobby to motoryzacja. W wolnym czasie Przemek 

ogląda w ______________5 programy na temat motoryzacji, czyta też gazety i blogi o samochodach. 

Przemek nie jest z zawodu _______________6, ale umie naprawić każdy ________________7. Gdy 

ma problem ze swoim samochodem, nigdy nie ______________8 do warsztatu, wszystko naprawia 

sam. Przemek jest też świetnym ______________9. Lubi jeździć, a gdy prowadzi samochód, zawsze 

jest zrelaksowany i _________________10.   

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem.  

inżynierem, zrelaksowany, pracę, samochód, wysokie budynki, do warsztatu, czasie,  

o samochodach, we Wrocławiu, naprawić, sam 

 

0. jest z zawodu   _____inżynierem________ 

1. projektuje   ______________________ 

2. biurowiec    ______________________ 

3. lubi swoją   ______________________ 

4. w wolnym   ______________________ 

5. blogi    ______________________ 

6. umie   ______________________ 

7. nie jeździ   ______________________ 

8. wszystko naprawia  ______________________ 

9. prowadzi   ______________________ 

10. spokojny i   ______________________ 

 

MÓWIENIE/PISANIE 

 

1. Kim jesteś z zawodu? Gdzie pracujesz?  

2. Co robisz w pracy? Czym się zajmujesz? 

3. Lubisz swoją pracę? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

4. Jakie jest Twoje hobby? Czym się interesujesz? 

5. Co robisz w wolnym czasie? 

6. Masz prawo jazdy? Masz swój samochód? 

7. Czym jeździsz do pracy? 

 



Pozdrowienia z Polski 
malgorzatajanuszewicz.pl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NARZĘDNIK  

(liczba pojedyncza, rodzaj męski) 

-em -ą 

Przemek nie jest zawodowym mechanikiem. Przemek jest też świetnym kierowcą. 

 

  mechanikiem 

  inżynierem 

  fryzjerem 

  lekarzem 

  nauczycielem 

  dziennikarzem 

  fotografem 

  urzędnikiem 

  pielęgniarzem 

  kelnerem 

 

  kierowcą 

  specjalistą  

  mężczyzną 

  kolegą 

  programistą 

  dentystą 

  dyplomatą 

  artystą 

  sprzedawcą 

  himalaistą 

 

TRANSKRYPCJA 

Przemek jest z zawodu inżynierem. Jest bardzo dobrym specjalistą. Projektuje wysokie budynki, 

teraz na przykład jego firma buduje wysoki biurowiec we Wrocławiu. Przemek lubi swoją pracę, ale 

jego hobby to motoryzacja. W wolnym czasie Przemek ogląda w telewizji programy na temat 

motoryzacji, czyta też gazety i blogi o samochodach. Przemek nie jest z zawodu mechanikiem, ale 

umie naprawić każdy samochód. Gdy ma problem ze swoim samochodem, nigdy nie jeździ do 

warsztatu, wszystko naprawia sam. Przemek jest też świetnym kierowcą. Lubi jeździć, a gdy 

prowadzi samochód, zawsze jest zrelaksowany i spokojny.   

 

 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. inżynierem 2. projektuje 3. wysoki  4. pracę 5. telewizji 6. mechanikiem 7. samochód 8. jeździ 9. kierowcą  

10. spokojny   

Ćw. 2. 1. wysokie budynki 2. we Wrocławiu 3. pracę 4. czasie 5. o samochodach 6. naprawić 7. do warsztatu 8. sam  

9. samochód 10. zrelaksowany 


