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Jedziemy na narty biegowe   
(zdjęcie: M. Januszewicz) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Nie uwierzysz, gdzie byłam i co robiłam w ______________1 weekend! Byłam z rodzicami na nartach 

biegowych! Mówiłam Ci kiedyś, że narty biegowe to mój _____________2 zimowy sport. Gdzie byliśmy? 

_______________3 w Jakuszycach. Jakuszyce leżą w południowo-zachodniej Polsce, obok granicy z 

Czechami. To jest ______________4 miejsce na narty biegowe w Polsce. Można tam dojechać 

______________5 z Jeleniej Góry. W Jakuszycach jest _________________6, gdzie można wypożyczyć 

narty, kijki i buty. Jeśli nie umiesz ____________7 jeździć na nartach biegowych, możesz kupić lekcję z 

instruktorem. W zeszły weekend w Jakuszycach była idealna pogoda na biegówki – minus dwa stopnie 

mrozu, ____________8 i dużo świeżego, miękkiego śniegu. Po prostu rewelacja! _______________9 

prawie cztery godziny, a potem zjedliśmy pyszne kanapki i wypiliśmy gorącą herbatę z termosu. To co, 

jakie masz plany na ______________10 weekend? Jedziesz z nami do Jakuszyc na biegówki? 

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

w zeszły weekend, zimowy sport, na następny weekend, lekcję z instruktorem, Polsce, w Jakuszycach, 

jest wypożyczalnia, pyszne kanapki, dojechać pociągiem, miękkiego śniegu, gorącą herbatę 

 

0. co robiłam    ____w zeszły weekend____ 

1. to mój ulubiony   ______________________  

2. byliśmy     ______________________ 

3. w południowo-zachodniej ______________________ 

4. można tam     ______________________ 

5. w Jakuszycach   ______________________ 

6. możesz kupić   ______________________ 

7. dużo świeżego,   ______________________ 

8. zjedliśmy    ______________________ 

9. wypiliśmy    ______________________ 

10. jakie masz plany  ______________________ 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Lubisz uprawiać sporty zimowe? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

2. Lubisz oglądać sporty zimowe w telewizji? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

3. Który sport zimowy lubisz najbardziej? 

4. Czy w Twoim kraju można uprawiać sporty zimowe? Gdzie? 

5. Co można robić, gdy na dworze jest mróz i pada śnieg? 
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SPORTY ZIMOWE 

Uwielbiam sporty zimowe! 

Zimą często jeżdżę na biegówkach. 

Lubię też jeździć na łyżwach. 

Gdy byłam mała, często jeździłam na sankach. 

 

       
narty biegowe (biegówki)   narty zjazdowe (zjazdówki)   sanki 

jeździć na nartach biegowych  jeździć na nartach zjazdowych   jeździć na sankach 

jeździć na biegówkach    jeździć na zjazdówkach  

 

   
       snowboard             łyżwy 

       jeździć na snowboardzie            jeździć na łyżwach 

          

TRANSKRYPCJA 

Nie uwierzysz, gdzie byłam i co robiłam w zeszły weekend! Byłam z rodzicami na nartach biegowych! 

Mówiłam Ci kiedyś, że narty biegowe to mój ulubiony zimowy sport. Gdzie byliśmy? Byliśmy w Jakuszycach. 

Jakuszyce leżą w południowo-zachodniej Polsce, obok granicy z Czechami. To jest najlepsze miejsce na narty 

biegowe w Polsce. Można tam dojechać pociągiem z Jeleniej Góry. W Jakuszycach jest wypożyczalnia, gdzie 

można wypożyczyć narty, kijki i buty. Jeśli nie umiesz jeszcze jeździć na nartach biegowych, możesz kupić 

lekcję z instruktorem. W zeszły weekend w Jakuszycach była idealna pogoda na biegówki – minus dwa 

stopnie mrozu, słońce i dużo świeżego, miękkiego śniegu. Po prostu rewelacja! Jeździliśmy prawie cztery 

godziny, a potem zjedliśmy pyszne kanapki i wypiliśmy gorącą herbatę z termosu. To co, jakie masz plany na 

następny weekend? Jedziesz z nami do Jakuszyc na biegówki? 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. zeszły 2. ulubiony 3. byliśmy 4. najlepsze 5. pociągiem 6. wypożyczalnia 7. jeszcze 8. słońce 9. jeździliśmy  

10. następny  

Ćw. 2. 1. zimowy sport 2. w Jakuszycach 3. Polsce 4. dojechać pociągiem 5. jest wypożyczalnia 6. lekcję z instruktorem  

7. miękkiego śniegu 8. pyszne kanapki 9. gorącą herbatę 10. na następny weekend 
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