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Łukasz kolekcjonuje stare płyty 
(zdjęcie: www.fancycrave.com) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Łukasz nie może _________1 bez muzyki. Muzyka to jego _______________2 pasja. Łukasz jest 

prawdziwym melomanem i _________________3! Kolekcjonuje stare płyty gramofonowe. Jego 

kolekcja to ____________4 1000 płyt! Łukasz słucha ____________5 muzyki, ale najbardziej lubi 

brytyjski rock, polski blues i francuski jazz. Jego ____________6 zespół to „Queen”, a jego ulubiony 

___________________7 to Freddie Mercury. Łukasz ma w swojej kolekcji 7 płyt tego zespołu. Ma 

też _____________8 biografie Freddiego Mercury’ego: jedną po polsku, a drugą po angielsku. 

Codziennie wieczorem Łukasz ______________9 swój stary gramofon, _______________10 swoją 

ulubioną płytę i razem z żoną słucha muzyki.  

 

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

największa, rock, gramofon, z żoną, melomanem, 1000 płyt, zespół, płytę,  

gramofonowe, muzyki, biografie 

 

0. największa  ______pasja________ 

1. prawdziwym ___________________  

2. stare płyty __________________ 

3. ponad    __________________ 

4. różnej   __________________ 

5. brytyjski  __________________ 

6. ulubiony __________________ 

7. dwie   __________________ 

8. stary   __________________ 

9. ulubioną  __________________ 

10. razem   __________________ 

 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Lubisz muzykę? Jesteś melomanką lub melomanem? 

2. Jakiej muzyki zwykle słuchasz? 

3. Jakiej muzyki nie lubisz? 

4. Jak nazywa się Twój ulubiony zespół? 

5. Jak nazywa się Twój ulubiony wykonawca? 

 



Pozdrowienia z Polski 
malgorzatajanuszewicz.pl 

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

JEGO – SWÓJ 

JEGO 

mianownik  

SWÓJ 

biernik  

Muzyka to jego największa pasja.  

Jego kolekcja to ponad 1000 płyt!  

Jego ulubiony zespół to „Queen”. 

Jego ulubiony wykonawca to Freddie Mercury.  

Codziennie wieczorem Łukasz włącza swój gramofon. 

Wybiera swoją ulubioną płytę. 

 

 

Łukasz ma stary gramofon. 

+ 

Łukasz włącza stary gramofon. 
     = Łukasz włącza jego swój stary gramofon. 

              

 SWOJA/SWÓJ/SWOJE 

biernik  

rodzaj żeński  Łukasz wybiera swoją ulubioną płytę. 

rodzaj męski  Łukasz włącza swój stary gramofon.  

rodzaj nijaki  Łukasz lubi swoje miasto.  

 

TRANSKRYPCJA 

Łukasz nie może żyć bez muzyki. Muzyka to jego największa pasja. Łukasz jest prawdziwym 

melomanem i kolekcjonerem! Kolekcjonuje stare płyty gramofonowe. Jego kolekcja to ponad 1000 

płyt! Łukasz słucha różnej muzyki, ale najbardziej lubi brytyjski rock, polski blues i francuski jazz. 

Jego ulubiony zespół to „Queen”, a jego ulubiony wykonawca to Freddie Mercury. Łukasz ma  

w swojej kolekcji 7 płyt tego zespołu. Ma też dwie biografie Freddiego Mercury’ego: jedną po 

polsku, a drugą po angielsku. Codziennie wieczorem Łukasz włącza swój stary gramofon, wybiera 

swoją ulubioną płytę i razem z żoną słucha muzyki.   

 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. żyć 2. największa 3. kolekcjonerem 4. ponad 5. różnej 6. ulubiony 7. wykonawca 8. dwie 9. włącza 10. wybiera  

Ćw. 2. 1. melomanem 2. gramofonowe 3. 1000 płyt  4. muzyki  5. rock 6. zespół 7. biografie 8. gramofon 9. płytę  

10. z żoną 


