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Jest mi zimno 
(zdjęcie: Jason Rosewell, www.unsplash.com) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Nie _________________1 za zimą. Zimą jest mi _____________2 zimno. Jest mi zimno w domu, jest 

mi zimno na _______________3, jest mi zimno w tramwaju i jest mi zimno w pracy. Cały czas mam 

zimne ręce i zimne stopy.  Co robię? Ciepło się ubieram. Gdy ______________4 z domu, wkładam 

grubą, puchową kurtkę z _______________5. Nigdy nie zapominam też o rajstopach i długim, 

_______________6 szaliku, a na głowie zawsze mam ciepłą czapkę. Mam też oczywiście rękawiczki, i 

to dwie pary:  jedna para to _________________7 pięciopalczaste, a druga para to rękawiczki z 

jednym palcem. A w co się ubieram w domu, żeby nie _______________8? W domu najczęściej 

______________9 wygodne, dresowe spodnie i ______________10, bawełnianą  bluzę. Czasami, gdy 

na dworze jest ______________11, a w domu jest ______________12 zimno, wkładam jeszcze gruby, 

wełniany sweter i grube, wełniane skarpetki.  

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

zimą, na dworze, dresowe spodnie, mróz, z jednym palcem, o rajstopach, żeby nie marznąć,  

ciepłą czapkę, zimne ręce, kurtkę z kapturem, wełniany sweter 

 

0. nie przepadam za   _______zimą_______ 

1. jest mi zimno     __________________  

2. cały czas mam   __________________  

3. wkładam grubą   __________________ 

4. nigdy nie zapominam   __________________ 

5. na głowie zawsze mam  __________________ 

6. mam rękawiczki   __________________ 

7. noszę wygodne,   __________________ 

8. na dworze jest   __________________ 

9. wkładam gruby,   __________________ 

10. ubieram się ciepło,   __________________ 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Lubisz zimę? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

2. Kiedy dokładnie jest zima? W jakich miesiącach? 

3. Jak zwykle ubierasz się zimą, gdy wychodzisz z domu? 

4. Jak zwykle ubierasz się zimą, gdy jesteś w domu? 

5. Jakie są typowe zimowe ubrania i dodatki? 

6. Jaką masz czapkę, jaki masz szalik, jakie masz rękawiczki? 

7. Co masz dziś na sobie? 
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PRZYMIOTNIK – PRZYSŁÓWEK 

 

Cały czas mam zimne ręce i zimne stopy. 

Zimą jest mi ciągle zimno. 

PRZYMIOTNIK PRZYSŁÓWEK 

Mam zimne ręce. 

Ta kawa jest już zimna. 

Mam ochotę na zimne piwo! 

Zimny prysznic jest bardzo zdrowy. 

Nie jest Ci zimno? 

Jest mi zimno. 

W grudniu w Polsce jest bardzo zimno! 

Noszę gruby sweter, bo jest zimno.  

 

3. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem (gorąca, gorący, gorące, gorąco). 

 

0. Masz ochotę na _gorącą_ herbatę?  

1. W tym pokoju jest za _____________! 

2. Masz __________ czoło i __________ uszy! Jesteś chory? 

3. W sierpniu w Polsce zwykle jest ____________. 

4. Uważaj! Ten garnek jest ______________!  

 

TRANSKRYPCJA 

Nie przepadam za zimą. Zimą jest mi ciągle zimno. Jest mi zimno w domu, jest mi zimno na dworze, 

jest mi zimno w tramwaju i jest mi zimno w pracy. Cały czas mam zimne ręce i zimne stopy.  Co 

robię? Ciepło się ubieram. Gdy wychodzę z domu, wkładam grubą, puchową kurtkę z kapturem. 

Nigdy nie zapominam też o rajstopach i długim, wełnianym szaliku, a na głowie zawsze mam ciepłą 

czapkę. Mam też oczywiście rękawiczki, i to dwie pary:  jedna para to rękawiczki pięciopalczaste, a 

druga para to rękawiczki z jednym palcem. A w co się ubieram w domu, żeby nie marznąć? W domu 

najczęściej noszę wygodne, dresowe spodnie i miękką, bawełnianą  bluzę. Czasami, gdy na dworze 

jest mróz, a w domu jest naprawdę zimno, wkładam jeszcze gruby, wełniany sweter i grube, 

wełniane skarpetki.  

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. przepadam 2. ciągle 3. dworze 4. wychodzę 5. kapturem 6. wełnianym 7. rękawiczki 8. marznąć 9. noszę  

10. miękką 11. mróz 12 naprawdę  

Ćw. 2. 1. na dworze 2. zimne ręce 3. kurtkę z kapturem 4. o rajstopach 5. ciepłą czapkę 6. z jednym palcem 7. dresowe 

spodnie 8. mróz 9. wełniany sweter 10. żeby nie marznąć 


