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Idziemy na Jarmark 
(zdjęcie: Jason Rosewell, www.unsplash.com) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Już niedługo ______________1! Uwielbiam Boże Narodzenie, a najbardziej lubię czas Adwentu i 

przygotowania do Świąt. W moim _____________2 co roku na Rynku odbywa się Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Jarmark ___________3 od 17 listopada do 22 grudnia. Co można tam kupić? 

_________________4! Naprawdę wszystko! Przede wszystkim można kupić lokalne _____________5 

i prezenty, na przykład kolorowe, porcelanowe ______________6. Można też kupić ubrania i 

dodatki, na ______________7  grube, wełniane rękawiczki. Można też kupić różne ____________8 

rzeczy do picia i jedzenia, na przykład tradycyjne, _______________9 szynki i kiełbasy. A co można 

robić na Jarmarku? Spacerować, robić zdjęcia, kupować… I oczywiście można spotkać się z 

przyjaciółmi, wypić kubek _______________10 wina i rozmawiać. A Ty? Obchodzisz Boże 

_______________11? Lubisz Adwent? Lubisz robić świąteczne zakupy? Kiedy idziesz na Jarmark? 

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

Boże Narodzenie, i kiełbasy, czas Adwentu, rzeczy do jedzenia, zakupy, lokalne pamiątki,  

Jarmark Bożonarodzeniowy, grzanego wina, Boże Narodzenie, dodatki, z przyjaciółmi 

 

0. uwielbiam   ___Boże Narodzenie_ 

1. najbardziej lubię __________________  

2. na rynku odbywa się  __________________ 

3. można kupić   __________________ 

4. ubrania i   __________________ 

5. różne smaczne  __________________ 

6. wędzone szynki  __________________ 

7. spotkać się   __________________ 

8. wypić kubek   __________________ 

9. obchodzisz   __________________ 

10. świąteczne   __________________ 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Obchodzisz Boże Narodzenie?  

2. Lubisz Adwent? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

3. Czy w Twoim kraju też są Jarmarki Bożonarodzeniowe? 

4. Lubisz robić świąteczne zakupy? Co zwykle kupujesz? 

5. Byłaś/byłeś już na Jarmarku? Kiedy idziesz na Jarmark? 

6. Jaki prezent chciałabyś/chciałbyś dostać? 
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LICZBA MNOGA 

rodzaj niemęskoosobowy 

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym można kupić … 

… lokalne pamiątki i prezenty 

… kolorowe, porcelanowe kubki 

… ubrania i dodatki 

… grube, wełniane rękawiczki 

… różne smaczne rzeczy 

… tradycyjne, wędzone szynki i kiełbasy 

 

liczba pojedyncza liczba mnoga 

-e   -i, -y, -a, -e 

lokalna  pamiątka 

świąteczny  prezent 

kolorowy  kubek 

  ubranie 

  dodatek 

wełniana  rękawiczka 

smaczna  rzecz 

tradycyjna  szynka 

wędzona  kiełbasa 

lokalne  pamiątki  

świąteczne  prezenty 

kolorowe  kubki 

  ubrania 

  dodatki 

wełniane  rękawiczki 

smaczne  rzeczy 

tradycyjne  szynki 

wędzone  kiełbasy 

 

TRANSKRYPCJA 

Już niedługo Święta! Uwielbiam Boże Narodzenie, a najbardziej lubię czas Adwentu i przygotowania do 

Świąt. W moim mieście co roku na Rynku odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark trwa od 17 

listopada do 22 grudnia. Co można tam kupić? Wszystko! Naprawdę wszystko! Przede wszystkim można 

kupić lokalne pamiątki i prezenty, na przykład kolorowe, porcelanowe kubki. Można też kupić ubrania  

i dodatki, na przykład grube, wełniane rękawiczki. Można też kupić różne smaczne rzeczy do picia  

i jedzenia, na przykład tradycyjne, wędzone szynki i kiełbasy. A co można robić na Jarmarku? 

Spacerować, robić zdjęcia, kupować… I oczywiście można spotkać się z przyjaciółmi, wypić kubek 

grzanego wina i rozmawiać. A Ty? Obchodzisz Boże Narodzenie? Lubisz Adwent? Lubisz robić świąteczne 

zakupy? Kiedy idziesz na Jarmark? 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. Święta 2. mieście 3. trwa 4. wszystko 5. pamiątki 6. kubki 7. przykład 8. smaczne 9. wędzone 10. grzanego  

11. Narodzenie  

Ćw. 2. 1. czas Adwentu 2. Jarmark Bożonarodzeniowy3. lokalne pamiątki 4. dodatki 5. rzeczy do jedzenia 6. i kiełbasy  

7. z przyjaciółmi 8. grzanego wina 9. Boże Narodzenie 10. zakupy 


